
ביצוע חשבוניות מטבע מקומימ.ט.ערך הזמנה במשם הספקספקתאריך מסמךהזמנת רכש

מ "כולל מע

מ"והצמדות במט

יתרת הזמנות 

משוערכת בניכוי 

חשבוניות במטמ

טקסט כותרת

  ניו יורק20-24.2.14נסיעה משה דבודבני בתאריך                  -                -4895.86ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450085327906/01/201440003393

30.1-2.2.14מאבטח תאריך +עופרי+נסיעה לפריז שר                  -                -8937.20ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450085329006/01/201440003393

השתלמות  פרקליטים   לשכה מ שפטית        5000.00ILS-                5,000.00משרד המשפטים450085394607/01/201410000029

2014ניקיון  נצרת  ואילת         20000.00ILS-                20,000.00הוצאה- מ "אגף המכס ומע450085393707/01/201410000125

2014ארנוננה לשכת אילת          25000.00ILS22,601.50      2,398.50עירית אילת450085377807/01/201420000147

                 -    925538.95ILS925,538.95עירית ירושלים450085366907/01/201420000159

      40000.00ILS28,053.94      11,946.06עירית חיפה450085386607/01/201420000182

2014חניה לשכת טבריה                   -        2000.00ILS2,000.00עירית טבריה450085389307/01/201420000225

2014ארנוננה   לשכת טבריה             25000.00ILS24,123.60      876.40עירית טבריה450085382807/01/201420000225

  לשכת נצרת2014ארנוננה       15000.00ILS4,697.90        10,302.10עירית נצרת450085383307/01/201420000231

2014מים    לשכת נצרת           1652.00ILS-                1,652.00מ"מפעלי מים וביוב בע- הרי נצרת 450085374907/01/201420000561

מים   לשכת אילת           1000.00ILS87.81             912.19מפעלי מים וביוב אילת בע- עין נטפים 450085373907/01/201420000771

סולם   עבור  לשכת נצרת                 -           584.10ILS584.10בעמ (1974)קרביץ 450085406507/01/201440001103

2014ביפר                    -      17700.00ILS11,862.54מ"ביפר תקשורת ישראל בע450085380407/01/201440001227

        9440.00ILS7,121.08        2,318.92מ"שירות מחלקה ראשונה בע- מי עדן בר 450085377307/01/201440001242

חשבונות  חשמל לשכות      70800.00ILS23,169.31      47,630.69חברת החשמל לישראל בעמ450085382307/01/201440001579

2014אחזקה לשכת טבריה חלקי          11800.00ILS9,845.72        1,954.28השתתפויות בנכסים בישראל בעמ450085415007/01/201440001587

2014חשבונות טלפון                  -    283200.00ILS283,318.67מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע450085377507/01/201440001591

 מינרלים2014מים לשכת אילת             2832.00ILS2,157.15        674.85מ"טבע הגליל בע-נביעות450085377207/01/201440001600

    177000.00ILS76,491.17      100,508.83מ"מלם מערכות בע450085377607/01/201440001612

    180000.00ILS-                180,000.00מ"ענבל חברה לביטוח בע450085410607/01/201440003393

   שער יפו2014מרץ   - מנ נויים       ינואר   8100.00ILS8,100.00        -                 6מ"קרתא חברה לפיתוח מרכז ירושלים בע450085391907/01/201440003494

אחזקה לשכת אילת                 -      40000.00ILS40,000.00החברה לפיתוח חוף אילת בעמ450085414707/01/201440003611

           472000.00ILS471,173.91    826.09מ"פזומט מקבוצת פז בע450085399807/01/201440003711

2014    6נסיעה כביש       23600.00ILS12,324.84      11,275.16מ"בע (1997)דרך ארץ הייווייז 450085400107/01/201440003724

שרותי ניקיון   שער יפו                 -        10620.00ILS4,790.14מ"אשמרת בע- איי אס אס 450085393207/01/201440004192

2014גניזה ארכבים         94400.00ILS66,473.69      27,926.31מ"הארכיברים בע450085378107/01/201440004360

2014 1אחזקה    רבעון                  -    472000.00ILS468,291.00מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ450085390707/01/201440004697

    354000.00ILS242,970.04    111,029.96מ"בזק בינלאומי בע450085379007/01/201440004770

הסכם לתוכנות מי. 2013 משנת 4500745414המשך להזמנה                  -    313228.76ILS312,423.77מ"בע. ט.נס א450085392807/01/201440005148

   מדפסות מרכבה  ופקסים2014פעימות מונה                     -      59000.00ILS45,423.97צילומעתיק בעמ450085374707/01/201440005151

2014חניה  בנין גנרי לעובדים                    -    566400.00ILS556,362.34מ"בע (1993) (ירושלים)חניות . מ.א450085414407/01/201440005356

2014חשבון מים   שער יפו         2950.00ILS576.42           2,373.58מ"חברת הגיחון בע450085379307/01/201440005868

   חלקי נסגר בהוראת חשב עקב גרעון2014חניה לאום         212400.00ILS22,375.39      70,800.00מ"שפיר הנדסה אזרחית וימית בע450085414107/01/201440006163

   שער יפו2014חשבונות חשמל       23600.00ILS9,018.76        14,581.24שרכת כהרבא מחאפטית אל קדס אל מסאהמה450085378507/01/201440007289

  באישור  החשב1//27/28ל   ולנהג "חדר למנכ                 -           770.00ILS770.00מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת 450085405107/01/201440009457

2014ניקיון    לשכת שער יפו           23600.00ILS20,093.52      3,506.48פיתוח מזרח ירושלים בעמ450085410007/01/201440009851

2014ל  חדרי שיבות  "כבלים   למשרד לשכת ה שר מנכ        14160.00ILS11,199.21      2,378.88מ"מערכות תקשורת בע- הוט 450085380107/01/201440011045

      236000.00ILS171,005.83    64,994.17מ.ע-רשות שדות התעופה450085370907/01/201440011436



החלפת  מפתח   לקרוול   וחלפת מהבהבים  ברכב השר                 -        1380.20ILS1,380.20יוסיפון ויליאם ירון450085396407/01/201440140676

2014חלב  למטבחונים         33040.00ILS17,575.37      15,464.63תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלא450085379707/01/201440141306

בהתאם לתנאי ההת, אוטובוסים לסיורי חשיפה למחליטנים    249999.99ILS123,449.78    122,734.10מ"מאיה תור בע450085387607/01/201440158677

2014שתיה במזנון         118000.00ILS94,903.38      23,096.62מ"שרותי הארחה והסעדה בע. מ.א.ר.ב450085380807/01/201440158861

2014ביול   דואר       59000.00ILS19,527.58      39,472.42מ"חברת דואר ישראל בע450085375207/01/201440184020

שלחיות   דואר      35400.00ILS10,531.81      24,868.19שליחויות-מ"חברת דואר ישראל בע450085381907/01/201440187510

חניה   פנגו לרכבי המשרד        11800.00ILS6,040.38        5,759.62מ"מילגם חניה סלולארית בע450085405607/01/201440413627

סוגרים את ההזמנה ומוציאים הזמנה- שם החברה השתנה                  -        41300.00ILS6,629.89מ"סימפלי גלובל בע450085377907/01/201440444160

 שנתי2014טיפול צמחים חודשי                    -      12036.00ILS11,328.00מ"משתלות פולק יגאל בע450085397507/01/201440473248

22.1.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS926.30גודר ראובן450085399407/01/201440998684

לפי החלטת ועדת מכרזים מתאריך, שדרוג שפות מורי דרך    119998.92ILS19,192.11      101,039.09מ"סאט סרוויסיס למודים בע450085455308/01/201440001203

:תיק'  מסBnei Brith: אולם וכיבוד שם התיק: השירות                 -        2106.30ILS1,805.40מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אל450085496508/01/201440001333

                 -        7024.78ILS7,024.78"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 450085439708/01/201440001337

לפי החלטת ועדת מכרזים מתאריך, שדרוג שפות מורי דרך    273634.92ILS92,200.93      182,479.78מ"בע (ישראל)ברליץ 450085456708/01/201440004589

MBC Korea: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           800.00ILS-                800.00עוזר דורון ציון חיים450085496608/01/201440948074

450085493708/01/201450000507El - Al Israel Airlines1806.34ILS1,722.87        -                 flight ticket press trip in January 2014

450085482008/01/201450000627ISRAEL TOURS56246.97ILS-                56,246.97      

כרטיס ביקור   ליובדים                 -        2832.00ILS2,937.89מ"בע (1990)פרינט -גרפוס450085507409/01/201440002893

סטר י' במנצDestination Showמלון לרון במסגרת יריד                  -                -1711.31ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450085514409/01/201440003393

60 . 25/2/2015 עד 25/2/2014- אחזקה ושרות לתוכנה מ                 -        2482.96ILS2,465.96מ"בע. ג.סיסטמטיקס טכנולוגיות ר450085544409/01/201440004454

MBC TV Korea: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        9597.00ILS9,308.10גל יונג האה450085545909/01/201440223060

איסוף נתונים על כנסים בינלאומיים שהתתקיימו בישראל                 -        5900.00ILS5,900.00מ"ישראל טרבל ניוס בע450085528909/01/201440294669

450085527409/01/201450002597VIA URLAUB-SERVICE10720.34ILS10,787.26      -                 

450085533409/01/201450002712EL AL ISRAEL AIRLINES BEIJING OFFIC25597.59ILS25,490.63      -                 

450085546809/01/201450006047FLYTOUR OPERADORA,VIAGENS E TURISMO183509.64ILS-                183,509.64    

450085546709/01/201450006093FESTUR GRAMADO13053.60ILS-                -                 

450085546509/01/201450006444GORKANA GROUP LTD23048.00ILS21,349.30      1,698.70        שירות איסוף קטעי עיתונות לשנה

450085525109/01/201450023481CARREFOUR REGIE PUBLICITAIRE47665.00ILS-                47,665.00       15 הכולל עריכת 2014הסכם שיווק למחצית הראשונה של

450085534409/01/201450023543BLUVACANZE SPA11911.48ILS-                11,911.48      הסכם שיווק

450085526809/01/201450023561ASSOCIATION KKL23832.50ILS23,763.00      -                 ר כולל ר" מ9רכישת ביתן : ל בפריז"השתתפות ביריד קק

450085548110/01/201450001722NEW WINE2218.37ILS2,217.10        -                 New Wine Exhibition Harrogate March 2014

450085548310/01/201450003199PRO PUBLICATIONS INTERNATIONAL LTD16152.04ILS16,446.94      -                 Over 50th Show London July 2014

450085548010/01/201450005190ANTOR DENMARK1916.70ILS1,913.10        -                 

450085548410/01/201450017360NEW AGE VIAGENS E TURISMO LTDA51468.48ILS-                -                 

450085548210/01/201450019079CENTAUR COMMUNICATIONS68478.49ILS65,978.12      -                 The Meeting Show 2014 July 2014

2013-תיירים בעמק הצבאים דצמבר -קורס הכשרות מארחים        9744.00ILS-                9,744.00החברה להגנת הטבע450085568812/01/201440000346

כוס נייר  לשתיה חמה                 -        8260.00ILS8,260.00מ"פעמית קרטון ואריזות בע450085552312/01/201440001315

  לדלפין160נייר  רחב                  -           194.70ILS194.70מ"בע (1990)פרינט -גרפוס450085559212/01/201440002893

3.2.14רכבת למדה דובדבני                  -                -529.08ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450085574112/01/201440003393

14..1.2 - 29.1נסיעה לוינה                  -                -3001.73ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450085581012/01/201440003393

2-7.3.14נסיעה לברלין                  -                -3378.50ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450085582812/01/201440003393

17-18.1.14 נסיעה פרטית 14-18.1.14נסיעה ללונדון                  -                -4650.25ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450085575312/01/201440003393

21-26.1.14רכב ביטחון למדריד                  -                -4686.32ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450085573712/01/201440003393



בתאריך (גבעון לוי)תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים                  -           926.30ILS926.30קבוצת פועלים להתישבות שי- טירת צבי 450085581512/01/201440141317

הזמ. לתיירני אזור הדרום-קורס קידום העסק התיירותי         9936.78ILS-                9,936.78שילה שחר דוד450085566512/01/201440158433

Gay Manner Ma: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        6289.00ILS6,291.50ולטר קרול קרניאל450085615912/01/201440185947

Jonathan Hix: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        2981.00ILS4,106.00בן ברוך יהודה450085615612/01/201440322522

 של ע9/1/2014 מיום PQ1421000203' לפי הצעת מחיר מס                 -        3197.01ILS3,197.01מ"דיגיטל סטור בע-איי450085568512/01/201440495503

15.1.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           785.00ILS785.00אבו ריש מופיד450085580912/01/201440527103

Gay Manner M: אביב שם התיק-סיור אופנה בתל: השירות                 -        1180.00ILS1,180.00רייסמן גלית450085616012/01/201440563345

-עבור נהגי מוניות בחיפה ינואר -סדנאות בנושא שירות        2268.20ILS1,089.75        1,178.70קנר מוריס450085559912/01/201440999755

450085580312/01/201450000297"MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BA45422.84ILS38,868.19      -                  2.2.14 - 30.1נסיעה לפריז

450085577912/01/201450000559REGIE PLUS MONDIAL PRODUCTION14442.50ILS14,564.91      -                 

450085561512/01/201450000747Bosch Security13681.76ILS13,596.71      -                 לשכ- חיבור לחצני מצוקה - בוש ' המשך התקשרות עם חב

450085600212/01/201450001153PRIORITY EXHIBITIONS LTD327696.88ILS258,518.79    18,351.03      

450085564312/01/201450001301MEBOTEC1733.86ILS1,887.55        -                 התקנה מצלמת בטחון חדשה בלשכה מאחר והמצלמה הקיימת

450085577212/01/201450001583LVP-RADIO SHALOM14299.50ILS14,440.20      -                 

450085570312/01/201450002253QUAS3717.87ILS3,720.99        -                 

450085571012/01/201450003684GE. S.A. S.P.A.7149.75ILS4,606.35        2,543.40        

450085571412/01/201450005925AGIF SRL23832.50ILS7,730.08        -                 

450085575612/01/201450023551MARCO ET VASCO108437.88ILS-                108,437.88    

450085576812/01/201450023559MEDIASCOOP SARL16682.75ILS16,851.45      -                 

                 -                -5433.86ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450085658413/01/201440003393

שרותים כיימים עבור   זקיף בית השר           10620.00ILS9,735.00        885.00מ"שירותים ניידים בע- שרותיון 450085625913/01/201440004886

עבור אביטל ק- בדיקות רפואיות לקראת יציאה לשליחות                  -        5496.44ILS5,444.52מ"מדיטון רשת מרכזים רפואיים בע450085625213/01/201440005524

2014שיקוף דואר שר לשנת         19969.28ILS18,149.89      1,664.11שיקוף-מ"חברת דואר ישראל בע450085625613/01/201440193289

450085623713/01/201450000297"MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BA9791.60ILS9,791.60        -                  עבור מאיה ו2014השתתפות בבית הספר הוירטואלי בשנת 

450085631613/01/201450001957HI3G ACCESS AB28960.20ILS18,716.27      10,243.93      

450085625113/01/201450002217FERIAS DE NAVARRA S.L.11919.29ILS9,364.38        -                 

450085629713/01/201450005455COHN & WOLFE SRL393217.65ILS390,157.87    -                 

450085622013/01/201450006422HOTEL GALILEO6594.87ILS5,161.21        1,433.66        

450085626313/01/201450023534HANNOVER MILANO FAIRS SHANGHAI LTD97419.43ILS73,347.65      -                 

חשבונות  אינטרנט   טלפון        17700.00ILS16,577.47      1,122.53מ"ן בע'נטוויז 450085715614/01/201440001406013

חותמת  עבור גדעון שניר   דחוף                 -             47.00ILS47.00מ"בע (1990)פרינט -גרפוס450085674314/01/201440002893

10-12.2.14נסיעה לדמרק מר הנריק בתאריך                  -                -1558.29ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450085736914/01/201440003393

בתארי(אודי פינסלר)תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים                  -        1852.60ILS1,520.00קיבוץ אליפז450085721814/01/201440383041

450085734114/01/201450000584Lydia Voyages47674.00ILS45,956.00      -                 

450085730614/01/201450005528SOCIETE LES SALONS DE L'ETOILE8104.58ILS7,210.35        894.23           

450085739914/01/201450023550VIAJE BEM TUR.LTDA4075.92ILS-                -                 

.13בתאריך  . 2014אוטובסים להשתלמויות מרץ עד יוני       88773.76ILS78,143.14      10,630.62מ"מאיה תור בע450085760615/01/201440158677

צילום סיור של צלינים מוסלמים בהשתתפות השר                 -                -826.00ILSגלילי הילה-צמח450085811015/01/201441003239

450085815815/01/201450000732Capital Catering33381.16ILS16,147.94      -                 

450085810915/01/201450019013MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIR1919.56ILS-                -                 

קורס דיני מכרזים    לגרייס בטשון        2124.00ILS-                2,124.00משרד האוצר450085822116/01/201410000025

סמינר  רכזי ספורט   בים המלח           6913.00ILS6,038.00        788.00המחלקה לספורט במקומות העבוד_ הפועל 450085822916/01/201440000536

2014חשבונות פלאפון                  -    295000.00ILS300,501.80מ"פלאפון תקשורת בע450085827216/01/201440001174



2014עובד עם   מוגבליות          90000.00ILS61,291.50      28,708.50(ר"ע)אגודה לבריאות הציבור 450085826216/01/201440019093

' מסSamara TV: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        7116.00ILS5,792.00זלמן אנטולי450085883516/01/201440158598

Estonian Pres: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        5462.00ILS4,298.00גולני אורי450085883816/01/201440439126

What Else in: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        6956.00ILS6,956.00טישלר גריגורי450085882916/01/201440461023

Wizzair Roman: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        3808.00ILS2,907.10רייכנבך קלאודיה450085881516/01/201440530932

Wizzair R: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           900.00ILS-                900.00עוזר דורון ציון חיים450085882116/01/201440948074

תי'  מסPro TV: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        6289.00ILS5,912.00קרן דורית450085883216/01/201441004019

450085878616/01/201450000857OMTRA4193.15ILS4,436.91        -                 Transport material from warehouse to the fair EUR

450085882616/01/201450002468EFFICIENCE2607.39ILS2,538.04        -                 

450085861116/01/201450006435PBC COMUNICACAO LTDA10582.00ILS-                -                 

450085841016/01/201450006491SC FILADELFIA SRL24888.68ILS-                24,888.68       2014הסכם שיווק

450085886316/01/201450018976INTERCONTINENTAL V. E TURISMO LTDA8880.00ILS-                -                 

א"ת- נסיעה לאלכסנדר מינכן                  -                -5362.99ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450085923719/01/201440003393

.הכשרה מקצועית-אוטובוסים לסיורי סוכנים ותיירנים         10602.30ILS6,361.38        4,240.92מ"מאיה תור בע450085954419/01/201440158677

450085890819/01/201450000680Com Tour84062.92ILS-                84,062.91      

201לפי הסכם התקשרות מתאריך ספטמבר - מידע עיתונות                  -    135675.81ILS134,337.69מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בע450086035720/01/201440001296

19.12.201לוח שנה מחיק ומסורטט לפי הצעת מחיר מיום                  -           908.60ILS908.60"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 450086032420/01/201440001337

סריקת אמצעי התקשרות מחיר עבור חודש ולפי הסכם הארכ        41064.00ILS35,323.84      2,090.84מ"מקס דאטה מוניטורינג בע450086033920/01/201440017497

הזמ. 21.8.14, 25.2.14: השתלמויות מורי דרך בתארכים                 -        4285.76ILS4,285.76לנסקי עירן450086000320/01/201440158455

הזמ. 18.3.14, 6.3.14: השתלמויות מורי דרך בתאריכים        4285.76ILS-                4,285.76קמה ארז450086002720/01/201440158513

4.1, 12.5.14, 3.3.14: השתלמויות מורי דרך בתאריכים                 -                -6428.64ILSעמיצור חגי450086001920/01/201440158522

.4.3, 6.2.14, 5.2.14: השתלמויות מורי דרך בתאריכים        34286.08ILS27,857.44      6,428.64הרני יסכה-צבי450085998120/01/201440158541

הז . 11.9.14, 7.3.14: השתלמויות מורי דרך בתאריכים        4285.76ILS-                4,285.76פז יוסף450086004420/01/201440229455

: פרטים21.1.14: הדרכה בלבד ללא רכב תקופה: השירות                 -           926.30ILS926.30כהן אריאל יעקב450086041020/01/201441005358

פרויקט הגנות ים המלח-יום צילומים בהזמנת הדוברת בים המלח                 -        1652.00ILS1,652.00מ"ייצוג והפקות בע, אופוס ניהול. ר.ב450086037520/01/201441005368

450086018620/01/201450000519Cardonet Ltd21184.28ILS18,424.16      2,760.12         שנתי- אחזקת מחשבים לשכה

        11800.00ILS2,883.00        8,917.00מ"גסטטנרטק בע450086068021/01/201440001041

                 -                -875.36ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450086070821/01/201440003393

2014חניה  לשכת חיפה         14160.00ILS3,962.25        10,197.75מ"בע (2001)גאון - מרחבים ירוקים 450086086921/01/201440005044

קורס הנהלת חשבונות חנה עמר                 -        6550.00ILS6,550.00המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפק450086063521/01/201440005254

450086071421/01/201450001140ADUTEI2697.07ILS2,738.74        -                 

450086097121/01/201450002363UBM INFORMATION LTD90972.29ILS30,665.72      -                 TTG Seminars 2014

450086073421/01/201450002543THE KUKMIN DAILY LTD6196.58ILS6,242.51        -                 

450086074221/01/201450002751DURUTOUR5546.88ILS3,948.22        -                 

450086074821/01/201450003820KIDOKKONGBO5103.27ILS-                5,103.27        

450086069621/01/201450006245JCS CONSORTIUM OF COMPANIES  COMPAS6733346.79ILS5,422,509.87  -                 

450086073321/01/201450006510MR CHEOL GU SON2095.80ILS-                2,095.80        

450086072321/01/201450017336MY YONG WOO PARK2095.80ILS-                2,095.80        

450086072821/01/201450020361JUNG HWA CHOI1397.20ILS-                1,397.20        

450086143121/01/201450020435TRAVEL AIR BRASIL REPRESENTACOES LT12903.88ILS-                -                 

450086117621/01/201450023555SAI ENTERPRISES (NAVRATTAN)3168.15ILS3,160.76        -                 

450086075221/01/201450023564JUNG WON PARK523.95ILS-                523.95           

450086098321/01/201450023566RGA UK LTD1481.75ILS1,485.74        -                 MICE Database 2014



  חובורת   יציאה   בתפקיד300הדפסת                  -        5274.60ILS5,274.60מ"בע (1990)פרינט -גרפוס450086150022/01/201440002893

 לילה אחדBSBחדר מלון                  -                -286.84ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450086205222/01/201440003393

החלפת אסלה בשערר יפו  ברזיפם פירוק והרכבה                 -        2390.68ILS2,390.68מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ450086157222/01/201440004697

Eilat on Brav: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        7116.00ILS6,491.00אור לי אמיר450086153922/01/201440158510

הדפסת מפת ישראל כללית בשפה האנגלית והדפסת מפות צל                 -    246679.00ILS246,679.00מ"בלושטיין מפות ועוד בע450086162322/01/201440158828

Mad and Bolik: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        4635.00ILS4,160.60נחום מלבסקי איילת450086154222/01/201440159065

Hungarian Pre: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        4635.00ILS3,894.30ה'וז'בודרוגי ז450086154722/01/201440214945

Magyar Press: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        6289.00ILS5,789.00סלאי ויקטור450086158122/01/201440255607

ת'  מסICEJ-TV: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        6289.00ILS4,742.00סביון נעם שלום450086156522/01/201440308498

 מLa Carmion:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        11309.00ILS7,758.00גולני אורי450086157522/01/201440439126

Finnair Press: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        3808.00ILS3,386.50זאבי יגאל450086153122/01/201440514892

 בהתאם להחלטה שלIMTM 2014עיצוב תכנון והקמת ביתן                  -    125159.60ILS125,159.60פאר יעל450086168522/01/201440533382

Finnair P: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           800.00ILS-                800.00עוזר דורון ציון חיים450086153622/01/201440948074

Mad and: אביב ששם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           800.00ILS-                800.00עוזר דורון ציון חיים450086155522/01/201440948074

Hungarian: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           800.00ILS-                800.00עוזר דורון ציון חיים450086156022/01/201440948074

                 -        3000.00ILS3,000.00שחם אילן450086169222/01/201441003562

450086200322/01/201450003589MR.LICHTFELD2271.60ILS1,728.79        542.81           

450086206522/01/201450003856HILLS BALFOUR LIMITED499954.20ILS384,993.24    114,960.96     רטיינר חודשי- יחסי ציבור

450086199322/01/201450006383DONOBEN ISRAELINFOS22074.27ILS22,060.12      -                 

450086202122/01/201450023581TOURMAG.COM27734.34ILS28,186.47      -                 השתתפות ב -Tourmag Roadshow 3 - 2014 בין התאריכים

מודעות אבל      20000.00ILS4,989.60        15,010.40לשכת הפירסום הממשלתי450086264023/01/201410000021

אוסטריה-  מאינסברוק 9-11.2.14דר קלאוס רינהולד         3201.17ILS-                3,634.61מ"ענבל חברה לביטוח בע450086260323/01/201440003393

תומס , 10-13.2.14א "ת- ציריך                  -                -4822.73ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450086258123/01/201440003393

בחינות רישוי מורי דרך                 -      24725.72ILS23,449.71נחום יגאל450086235323/01/201440181925

450086264923/01/201450000786ELAL AIRLINES5073.03ILS5,613.51        -                 2014\3\10 י זהר כי לא יבואו יותר''ההזמנה נסגרה ע

450086232523/01/201450023535BEIJING FORET TRAVEL SERVICE CO., L171920.89ILS-                171,920.89    

מחצית הסכום של הסק)מעמ +  # 457,795תשלום   על סך     1080396.20ILS540,198.10    540,198.10מ"מרטנס הופמן יועצים לניהול בע450086349426/01/201440006107

28.1.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           785.00ILS785.00מדרוני זרטל איריס450086309026/01/201440527993

  הרחבת הההזמנה2014שי ליולדת  לעובדי המשרד                  -        9920.02ILS9,920.03אופיר אורית450086315226/01/201440984579

450086329126/01/201450002751DURUTOUR32876.47ILS27,337.60      -                 

450086325026/01/201450023565SYSTEMAX ITALY S.R.L.2767.58ILS2,776.43        -                 מחשב שולחני חדש עבור לשכת מילאנו

מא - 1-3.2.14,  מלאנו12-16.2.14נסיעה  מאבטח יריד                  -                -4128.29ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450086425227/01/201440003393

26.1 הונגריה פולין חסאן מדאח 26.2-5.3.14יהודה שן                  -                -6316.73ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450086427027/01/201440003393

תי'  מסC3 TV:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -      12596.00ILS10,296.00כהן זיו450086421027/01/201440140551

דיו מכונת ביול                 -        1243.72ILS1,243.72מ"אקסל טלקום בע450086431127/01/201440230959

Wizz Air - Li: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        3808.00ILS3,141.00צדוק יאיר450086423127/01/201440283923

צילום סיור בפרויקט הגנות ים המלח בהשתתפות השר                 -        1097.40ILS1,097.40סובולב בוריס450086447627/01/201440475518

 מLa Carmina: אביב שם התיק-סיור אופנה בתל: השירות                 -        1180.00ILS1,180.00רייסמן גלית450086420427/01/201440563345

-Wizz Air: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           800.00ILS-                800.00עוזר דורון ציון חיים450086419427/01/201440948074

La Carmin: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           800.00ILS-                800.00עוזר דורון ציון חיים450086421727/01/201440948074

Wizz Air Pola: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        4635.00ILS3,968.00הרמן אסתר450086422527/01/201441005357

450086433227/01/201450000507El - Al Israel Airlines1839.68ILS1,815.11        -                 flight ticket for tour operator

450086437227/01/201450023578ARQMIDIA STANDS E EVENTOS LTDA ME6406.92ILS-                -                 



ה. קפה ועוגה:כיבוד +4.2.14השתלמות מור דרך בתאריך                  -        2626.00ILS2,536.00(צ"חל)קרן מוזיאון רובין 450086533028/01/201440000023

Chess Associa: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -           1327.00ILS827.00גרטלר אליהו שרל אנדרה450086550928/01/201440158369

 מסGastronomy: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        6289.00ILS5,664.00מרציאנו אליס450086550528/01/201440158582

לג)מלון סוויטות צמרות המרינה  - 4' בדיקת תקנים מס                 -        5925.96ILS5,925.96גולדשמידט ארדיטי אדריכ450086544028/01/201440158931

לגבי או)כרמיאל , מלון פארק הזית- 2'בדיקת תקנים מס                 -        8888.94ILS8,888.94גולדשמידט ארדיטי אדריכ450086545928/01/201440158931

עמדת קפה וכיבו. השתתפות במימון כנס איגוד מורי דרך                 -                -5950.00ILS(ר"ע)אגודת מורי הדרך בישראל 450086536528/01/201440159207

תי'  מסLui Ye: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        9597.00ILS5,767.50וונג נינה450086551528/01/201440267122

רמת הג, רום-מלונית סוויטות אל - 2' בדיקת תקנים מס                 -        7407.45ILS7,407.45מ"אבשלומוב אדריכלים ובינוי ערים בע450086547828/01/201440307185

26/14הזמנה  . 12.2.14ד בתאריך "השתלמות מו                 -        1465.09ILS1,465.09אלון אורי שמואל450086532428/01/201440381388

א"ת, 25בן ציון ' רח, Cמלונית עירונית -בדיקת תקנים                 -        7407.45ILS7,407.45מ"טיטו אדריכלים ומתכנני ערים בע450086530428/01/201440451339

-כיכר הדוידקה , יפו'  ברחCמלון חדרים -בדיקת תקנים                 -        7407.45ILS7,407.45מ"טיטו אדריכלים ומתכנני ערים בע450086553128/01/201440451339

(בזל לשעבר)א "ת, 156הירקון ' מלון ברח-בדיקת תקנים                 -      10370.43ILS10,370.43מ"טיטו אדריכלים ומתכנני ערים בע450086535128/01/201440451339

מלון גלי זהב נתניה-בדיקת תוכנית מאושרת למהנדסים                  -        1481.49ILS1,481.49גודוביץ דקל450086527828/01/201440826927

לגבי או)ירושלים , מלון פאי סיאם-2' בדיקת תקנים מס                 -        4444.47ILS4,444.47גודוביץ דקל450086537128/01/201440826927

ירוש, מלון במתחם ישיבת עץ חיים- 2' בדיקת תקנים מס                 -        4444.47ILS4,444.47גודוביץ דקל450086552028/01/201440826927

ירו, 24אברבנאל '  ברחCמלונית עירונית -בדיקת תקנים                 -        7407.45ILS7,407.45גודוביץ דקל450086524128/01/201440826927

Vrouw Magazin: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        9597.00ILS9,055.00נוימן מורן מישל מיכל450086551228/01/201440988423

450086529128/01/201450023575SUNWAY TRAVEL (COACHING) LTD57722.00ILS44,535.14      -                 joint marketing agreement

הדפסת מפת ירושלים ומפת אילת לפי הצעת מחיר והסכם מ                 -      70682.00ILS70,682.00מ"מיפוי בע- סופר 450086616929/01/201440019749

וסוזן קלג, עמי אלון, ביטוח רפואי עבור נעמה אוריין                 -      00028184.42ILS28,184.42)סוכנות לביטוח חיים - דיויד שילד450086587729/01/201440821204

ל ותחנות קצה"דוא, חידוש רישיון אנטי וירוס לשרתים                 -        5546.71ILS5,546.71מ"ר טכנולוגיות בע.ג.זברה א450086643430/01/201440525255

450086659130/01/201450002876HAIM HOFFMANN27742.06ILS29,509.25      -                 

450086660930/01/201450021551TRAVEL WEEKLY GROUP LTD43893.80ILS-                43,893.80      

Globe Trotter: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        2981.00ILS2,481.00אוהב ציון כרמלה קרולינה450086728202/02/201440335334

Trade Union C: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        2981.00ILS1,728.50פוזניאנסקי יוליה450086729302/02/201440946913

450086730602/02/201450002216PROGECTA S.R.L20138.63ILS20,473.53      -                 

450086742402/02/201450003444VIAGENS ABREU S.A.8529.30ILS7,977.01        -                 

7-9.3.14 פרטי 4-9.3.14נסיעה לברלין בתאריך         2653.76ILS-                2,983.12מ"ענבל חברה לביטוח בע450086802803/02/201440003393

בת מצווה/ תעודות בר2000הדפסת                  -        4307.00ILS4,307.00דפוס העיר העתיקה בעמ450086786603/02/201440017302

25.1, 21.2.14, 20.2.14השתלמויות מורי דרך בתארכים         9071.84ILS6,050.10        3,021.74אבנר עוזי450086811203/02/201440158973

 של ע9/1/2014 מיום PQ1421000203' לפי הצעת מחיר מס        3197.01ILS-                3,197.01מ"דיגיטל סטור בע-איי450086832603/02/201440495503

450086802103/02/201450001223MB CAPITAL SERVICES43831.13ILS36,897.99      6,933.14        

450086780303/02/201450001340EL AL BUDAPEST734.58ILS734.58           -                 

450086803503/02/201450002091REED EXHIBITIONS LTD201876.58ILS145,828.89    56,047.69      

450086808703/02/201450002487CORPS TOURISTIQUE E.V.1184.63ILS1,202.13        -                 

450086808303/02/201450003198CORPS TOURISTIQUE AUSTRIA710.78ILS721.28           -                 

450086804503/02/201450003214HGD PROMOCOES E SERVICOS LTDA208270.92ILS189,035.64    19,235.28      

450086809203/02/201450019063BEYOND CERTAINTY LTD3108.13ILS3,147.93        -                 

450086834503/02/201450020435TRAVEL AIR BRASIL REPRESENTACOES LT39329.28ILS-                -                 

450086835103/02/201450023604TAV TURISMO AGENCIA DE VIAGENS1480.00ILS-                -                 

16.7.2- בית מכרז מרכזי מ+ צמודה - שר התיירות ' אב                 -    401200.00ILS400,680.84מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע450086866204/02/201440001164

לאחר זיכוי בגין המגרסה שהתקלקלה ולא ניתן לתקנה                 -        2714.00ILS2,714.00מ" בע1990מצג סחר . ס.מ450086860504/02/201440001278

        2821.50ILS-                2,760.71מ"ענבל חברה לביטוח בע450086849504/02/201440003393



 ממודם לרשת עב780התקנה ושדרוג מסוף , שירותי טכנאי                 -           649.00ILS649.00מ"סינאל מלל פייוויי בע450086848804/02/201440004521

עליות   תקשורת   למשרד           2360.00ILS1,404.84        955.16מ"סנסקום ייעוץ וניהול פרויקטים בע450086845004/02/201440004909

ס תדמור לצורך ביצוע סדנאות אמן למר"התקשרות עם ביה                 -    149999.24ILS148,272.00הספר המרכזי למלונאות בעמ- בית 450086853104/02/201440009807

I.M.T.M 201: ארוחת ערב באולם פרטי שם התיק: השירות                 -      10177.50ILS10,620.00הירקון אזור- חברת מלונות דן 450086869004/02/201440149727

I.M.T.M 2014: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -                -2154.00ILSגרטלר אליהו שרל אנדרה450086867104/02/201440158369

א לנציגי בתי מלון אזור ירושלים בשית"קורס ממוני הג                 -        11788.20ILS6,749.51מ"משואה למלונאות ונופש בע450086857004/02/201440220660

I.M.T.M 2014: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        3808.00ILS3,452.90בן ברוך יהודה450086865804/02/201440322522

Minister of T: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -                -1327.00ILSאב אמיר450086867704/02/201440403959

I.M.T.M 2014: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        3808.00ILS3,383.00זאבי יגאל450086866604/02/201440514892

I.M.T.M 2014: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        3908.00ILS3,387.00קציר אורי450086865204/02/201440994406

450086849904/02/201450000773NISCAYAH7077.50ILS7,038.62        -                  2014שירות למערכת האזעקה בלשכת אמסטרדם

450086848204/02/201450002247ACS CATERING S.A.S.18287.50ILS18,481.92      -                 

450086848504/02/201450002917NISCAYAH2683.75ILS2,703.82        -                  2014אזעקה בלשכת התיירות באמסטדם לשנת

  לפי הצעת מIMTMרכישת מפות לעיצוב קירות של היריד                  -        2600.00ILS2,600.00המרכז למיפוי ישראל450086956205/02/201410000127

4/20      4/2014ביטוח    למכונת ספירללה החשמלית מ                 -           588.82ILS588.82מ" בע1990מצג סחר . ס.מ450086925205/02/201440001278

ציוד משרדי                 -        1899.33ILS1,899.33"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 450086929805/02/201440001337

ה. קורס אינדונזית למתקדמים עבור מורי דרך שמתאימים                 -        2600.00ILS2,600.00(ר"ע)אגודת מורי הדרך בישראל 450086957205/02/201440159207

  בתאריITMקפה ועוגה למציגים ביריד התיירות : כיבוד        1062.00ILS-                1,062.00מ"בע (1998)חברת נטו אינווסטמנט 450086954005/02/201440204645

450086906505/02/201450023581TOURMAG.COM28558.09ILS23,020.86      5,537.23         חודשים10עבור הפצת הניוזלטר פעם בחודש במשך .

שתיה   למטבחונים                 -      18346.64ILS18,346.64בעמ (1974)קרביץ 450086982606/02/201440001103

הדום   רגליים                 -        3195.44ILS3,195.44"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 450086983906/02/201440001337

2014יעוץ לפורשים לשנת         5605.00ILS4,484.00        1,121.00אזרד יורם450086975506/02/201440005307

450086974406/02/201450002751DURUTOUR21000.43ILS-                21,000.43      

450086974306/02/201450004308GLOBAL AIR TRANSPORT SERVICES PVT L9059.84ILS9,086.88        -                 

450086974806/02/201450023453ACROMAS HOLIDAYS LTD - SAGA HOLIDAY56780.78ILS-                56,780.78      

450086975106/02/201450023454ACROMAS HOLIDAYS LTD - TITAN TRAVEL33976.33ILS-                33,976.34      

1330000.00ILS-                1,330,000.00החברה הממשלתית לתיירות450087034109/02/201440009838 -2014 שמספרה wordת בהתאם להזמנת "תקציב יועצים לחמ 

                 -        2360.00ILS2,360.00בת שבע גרפיק ארט בעמ450087033409/02/201440011792

קורס   הכרת אתרי תיירות                 -        3020.80ILS2,954.72שילה שחר דוד450087025209/02/201440158433

עמ- קריאת שרות עבור תכנות מחדש של תוכנה בבית השר                  -           330.40ILS330.40מ"ליין ביט מערכות בע450087033909/02/201440222915

77/12השתתפות בשכר לימוד של קורס מורי דרך הזמנה                  -      14160.00ILS10,915.00שלו איתן450087059809/02/201441004499

450087026609/02/201450001020REGENT EXHIBITIONS LTD424979.12ILS425,653.08    337.10           

450087039309/02/201450001280JESUS ANGEL MARTIN GONZALEZ8180.13ILS5,319.87        2,860.26        

450087033709/02/201450001302FIRA DE BARCELONA29658.94ILS26,987.94      -                 

450087027209/02/201450001369L'ECO DELLA STAMPA10621.73ILS10,609.64      -                 

450087035009/02/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES3021.91ILS3,034.17        -                 

450087050909/02/201450001587CONDITIONAIR5835.73ILS1,173.43        4,662.30        

450087051609/02/201450003714CANON ILE DE FRANCE17163.92ILS2,004.11        15,159.81      

450087026109/02/201450005857LLC "ART BLANCHE"149621.84ILS-                149,621.84    

                 -      46020.00ILS46,020.00מ"ארטרא בע450087118910/02/201440001144

ב" ארה20-27.2.14נסיעה של אורן דרורי         6946.27ILS-                7,799.53מ"ענבל חברה לביטוח בע450087106410/02/201440003393

תאריך תחיל . 16.2.8ל הוראת שעה "הסכם שרות לפי חשכ               17237.20ILS17,237.12      0.08מ"טי בע.טלדור איי450087112410/02/201440003683

Bales Worldwi: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        5462.00ILS4,340.00כהן זיו450087146310/02/201440140551



Kuoni Nordia:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -                -4874.00ILSבן ברוך יהודה450087135010/02/201440322522

Kuoni Nordia:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -                -4874.00ILSהררי רון450087134210/02/201440495776

I.M.T.M 2014: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -           1327.00ILS702.00זאבי יגאל450087145010/02/201440514892

Globetrot: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -                -1800.00ILSעוזר דורון ציון חיים450087144210/02/201440948074

12.2.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS785.00קרסנטי סמדר450087113010/02/201441031997

אספקת שירותי איבחון לקורס נציגים כללים ומיסחריים                 -                -123131.37ILSמימון זהר450087175110/02/201441032588

450087178110/02/201450001340EL AL BUDAPEST826.72ILS824.38           -                 

450087115910/02/201450002860KOTFA CO LTD29663.07ILS23,768.65      6,415.93        שכירת שטח בירידים

450087183211/02/201450001528CARTEMANI1118.46ILS1,120.39        -                 

450087188411/02/201450017333ICONTACT LLC2660.67ILS2,648.59        -                 

Radio ABC - D: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        4635.00ILS2,640.00ולטר קרול קרניאל450087257312/02/201440185947

Conde Naste T: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -           1327.00ILS827.00קשת מרדכי450087256812/02/201440408262

Russian Press: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        7116.00ILS6,322.00מדניקוב איגור450087256212/02/201440933625

Radio AB: אביב ששם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00עוזר דורון ציון חיים450087258212/02/201440948074

450087255812/02/201450006154CBTA LIMITED312916.97ILS-                312,916.97    Joint promotion agreement with CBTA Limited (Cypr

450087292212/02/201450023624RODRIGO ALBUQUERQUE DA CUNHA - ME3190.00ILS-                -                 

מבחני רישוי למורי דרך        15257.40ILS8,035.56        7,221.84מקרוב רענן450087352313/02/201440158589

ל"שרותי דפוס לשכת השר ומנכ        9440.00ILS4,484.00        4,956.00דרעי יוסף450087340313/02/201441005465

450087334813/02/201450000507El - Al Israel Airlines1807.18ILS1,805.74        -                 2014ם מרץ -כרטיס טיסה למרתון י

450087325813/02/201450000941KMP GROUP351736.32ILS-                351,736.32    Joint promotion agreement with KMP Group. Term of

450087336213/02/201450001155FVW INTERNATIONAL717.78ILS723.06           -                 מנוי שנתי למגזין

450087335013/02/201450001649HANATOUR SERVICE INC16078.97ILS15,931.76      -                 שכירת שטח ביריד

450087348113/02/201450003299INTIMUS INTERNATIONAL NETHERLANDS688.99ILS694.06           -                 2014\3\10 י זהר כי לא יבואו יותר''ההזמנה נסגרה ע

450087324113/02/201450003432EXPOCOM36800.66ILS36,922.61      -                  השתתפות בירידLeto 2014 ( באפריל4-5) ביקטרינבורג

450087331513/02/201450005779LEMEK TUR228325.63ILS-                228,325.63    Joint promotion agreement with LEMEK TUR. Term of

450087335213/02/201450005939JEIDY COM DESIGN9956.00ILS10,273.65      -                  עיצוב ביתן לירידHANATOUR

450087328213/02/201450006136VEDI TOUR GROUP-M LTD51301.93ILS-                51,301.93      Joint promotion agreement with VEDI TOUR GROUP LT

450087321713/02/201450006245JCS CONSORTIUM OF COMPANIES  COMPAS29666.99ILS29,686.16      -                  סקר קבוצות המיקוד במסגרת הפרוייקטCelebrities

450087341313/02/201450023580TUR-PROEKT LLC128061.05ILS-                128,061.05    Joint promotion agreement with TUR-PROEKT LLC/100

450087336413/02/201450023616SANDRINE VIDAL ET CIE SARL17378.36ILS17,390.31      -                 

450087348913/02/201450023625MEDIENHAUS GARCIA GMBH9283.84ILS9,321.77        -                 

לגבי)הכפר התאילנדי בשדה נחמיה - 5' בדיקת תקנים מס                 -        3703.73ILS3,703.73גולדשמידט ארדיטי אדריכ450087376614/02/201440158931

זיאד אל עומ,  בנצרתBמלון חדרים  -2בדיקת תקנים מס                  -        5185.22ILS5,185.22גודוביץ דקל450087376714/02/201440826927

1592000.00ILS1,592,000.00הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה450087431116/02/201410000023  -                 

מסגרת לתמ ונה  חשכל  שינוי כמות                 -           615.02ILS615.02"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 450087425816/02/201440001337

3.3.14-7.3.14נסיעה לברלין תאריך         3134.86ILS-                3,539.00מ"ענבל חברה לביטוח בע450087386116/02/201440003393

16.3.14 - 6.3.14נסיעה ללוס אנגלס בתאריך         3415.90ILS-                3,851.19מ"ענבל חברה לביטוח בע450087395716/02/201440003393

25.2.14 - 21.2.14נסיעה לניו יורק בתאריך       30927.37ILS-                34,170.22מ"ענבל חברה לביטוח בע450087399616/02/201440003393

18.2.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS649.00סרי זיוית450087391016/02/201440015485

24תשלום עבור אוטובוס ממוגן לסיור מחליטנים בתאריך                  -        2800.01ILS2,800.00מ"החברה המרכזית לפיתוח השומרון בע450087415716/02/201440017311

African - ame: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -                -8770.00ILSשפירא נתן דוד450087414616/02/201440158358

Chicago Tribu: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        2154.00ILS1,487.00קדם פול450087415916/02/201440180353

הרצאה  עבור  הכרת אתרי תיירות                 -        1180.00ILS1,180.00פוגלמן אריאל צבי450087437316/02/201440299939



Baks Worldwide: סיור חיי בירושלים שם התיק: השירות                 -           600.00ILS600.00מ"צעצוע בר בע450087417216/02/201440535304

Food and: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS711.00רוט הלנה450087417616/02/201440821875

Health in Isr: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        3808.00ILS2,356.00שר שלום דורון450087419216/02/201441033408

450087382316/02/201450000588SFR7203.30ILS4,859.50        2,343.80        טלפון נייד עבור איש הבטחון בלשכת התיירות בפריז לש

450087430316/02/201450001236EASYNET LTD1227.68ILS-                -                 

450087399216/02/201450001521ONETE1440.66ILS1,438.11        -                 דמי חברות שנתיים בארגון משרדי התיירות הזרות בספרד

450087430916/02/201450001652EUROPA1459.19ILS1,464.45        -                 

450087428316/02/201450003098YANDELL PUBLISHING LTD18239.83ILS18,242.58      -                 

450087429516/02/201450003199PRO PUBLICATIONS INTERNATIONAL LTD14163.93ILS14,139.46      -                 

450087404116/02/201450003720CARNIVAL CO LTD44397.29ILS-                44,397.30      

450087431216/02/201450004765HAVILLS EXHIBITION LIMITED1444.10ILS1,209.45        -                 

450087381816/02/201450019115SICUR GEST SRL5762.64ILS5,632.26        -                  2014בטיחות בלשכת מילאנולשנת

450087427016/02/201450023603ORBITAL MARKETING SERVICES GROUP31568.94ILS24,168.10      7,400.84        

חריטת  שלטים עבור מתנות גמלאים פורשים           8496.00ILS7,721.92        774.27עמיאל אהרן450087455017/02/201440006629

בחינות רישוי מורי דרך        13628.53ILS5,415.49        8,213.03בשור יצחק450087452117/02/201440158398

בחינות רישוי למורי דרך                 -      19451.59ILS16,756.11דה ליאו אלפרד בני450087452817/02/201440159075

26.2.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאיך                  -           926.30ILS926.30טייב גילי-טופר450087497117/02/201440174217

בחינות רישוי מורי דרך      15257.40ILS3,153.20        12,104.20בן חור אברהם יהודה450087451217/02/201440306857

' א26/14.  קפה ועוגה12.2.14כיבוד להשתלמות בתאריך                  -           849.60ILS849.60אלון אורי שמואל450087465817/02/201440381388

/62 הזמנה 27.11.14, 13.6.14ד בתאריכים "השתלמות מו                 -        4285.76ILS4,248.00יוזמות חינוכיות - (עמיצור)נעם הארץ 450087473017/02/201440567683

4.11, 12.5.14, 3.3.14: השתלמויות מורי דרך בתארכים                 -        6428.64ILS6,409.76יוזמות חינוכיות - (עמיצור)נעם הארץ 450087474817/02/201440567683

450087469517/02/201450000742Messe Berlin25925.20ILS-                25,925.20       2014אבטחת יריד התיירות בברלין

450087489217/02/201450001153PRIORITY EXHIBITIONS LTD1051484.70ILS987,255.40    67,218.20      

450087487517/02/201450023636ITALAB SP.ZO.O.6001.63ILS5,994.25        -                  השתתפות בירידTTGבוורשה ובקרקוב 

- מנוי לדה מרקר ל2014 עובדי המשרד 7-מנוי משולב ל        19290.73ILS17,429.78      1,860.95מ"הוצאת עתון הארץ בע450087523318/02/201440001037

2014מנוי משולב לידיעות אחרונות וכלכליסט                  -      23448.96ILS23,389.90ידיעות מינויים450087522718/02/201440011446

מנוי לעיתון עבור ראש צוות השר עליזה סיקר  934.56ILS934.56           -                 18.2.14מ"בע (הצופה)מקור ראשון המאוחד 450087530718/02/201440246837

2014מנוי לעיתון מעריב                  -        7646.40ILS7,644.04מ"בע (הצופה)מקור ראשון המאוחד 450087523818/02/201440246837

.' א15/14הזמנה  . 19.2.14ד בתאריך "השתלמות מו                 -        1465.09ILS1,465.09נוימן גיא450087531418/02/201441033675

           199.00ILS-                199.00מ"פי סי פתרונות תוכנה בע 450087562418/02/201441033773911

450087512418/02/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES3199.86ILS3,209.25        -                 

450087574118/02/201450002876HAIM HOFFMANN19598.82ILS19,635.91      -                 

450087573818/02/201450003327VTOURS GMBH15555.50ILS-                15,555.51      

450087573218/02/201450003434WIKINGER REISEN GMBH17744.52ILS13,053.00      4,616.17        

450087572618/02/201450005348WINDROSE FINEST TRAVEL90544.06ILS-                90,544.06      

ל לכל עובד במערכת דיווח שע"הכנסת מודול לשליחת דוא                 -        4130.00ILS4,130.00מ"סינריון מערכות בע450087630619/02/201440004922

  הנוכחות הקיימ2014המשך שרות שנתי לשנת . ספק יחיד                 -      14160.00ILS14,160.00מ"סינריון מערכות בע450087632019/02/201440004922

5580000.00ILS5,041,663.00המרכז הארצי לפתוח המקומות הקדושים450087618519/02/201440009805  538,337.00    

5800000.00ILS5,800,000.00המרכז הארצי לפתוח המקומות הקדושים450087619719/02/201440009805 14.5 בתאריך 2014י שנת "ג בעומר בקבר ברשב"הילולת ל                 - 

ט, מלונית לאס אולס- בדיקת תוכנית מאושרת למהנדסים                  -        1481.49ILS1,481.49מ"מתכננים בע. ב.א450087591619/02/201440010639

תמרים אירוח ותיירות, חניון קמפינג- בדיקת תקנים                   -        7407.45ILS7,407.45מ"מתכננים בע. ב.א450087599319/02/201440010639

הוקרה לשותפינו בהפקת וקי-  תמונות על קנבס 8הדפסת                  -           849.60ILS850.00דפוס העיר העתיקה בעמ450087625519/02/201440017302

ל)א "ת, 65רוטשילד ' מלון ברח- בדיקת תקנים חוזרת                   -        4444.47ILS4,444.47גודוביץ דקל450087604319/02/201440826927



450087621919/02/201450000507El - Al Israel Airlines3578.99ILS3,420.07        -                 

450087595319/02/201450001943EL AL ISRAEL AIRLINES LTD33135.72ILS33,116.85      -                 

450087626319/02/201450004329EL AL ISRAEL AIRLINES LTD2254.70ILS2,257.91        -                 

450087621819/02/201450004347ST CHAD'S CATHEDRAL3661.13ILS2,999.93        -                 

450087607119/02/201450020272NEW GATE TOURS SRL17163.63ILS-                17,163.63      

450087580419/02/201450020330LONDON REMOVALS (U.K) LTD117050.64ILS111,951.43    4,325.69        

450087620219/02/201450023628AUXIGENE-MEDITRAD101274.60ILS-                101,274.60    

35/25מסגרות לתעודות                  -        3900.00ILS3,900.00אלקובי רפאל אברהם450087665820/02/201440158436

אספקת שירותי איבחון לקורס נציגים כללים ומיסחריים      123131.37ILS52,274.00      58,969.18מ"קפיטל בע-פילת מקבוצת היי450087658320/02/201440405048

450087678120/02/201450003587AIR BERLIN PLC & CO. LUFTVERKEHRS K132709.50ILS-                132,709.50    

450087647420/02/201450023646MIDDENOOSTENREIZEN.COM11099.34ILS-                11,099.34      

ב"טיוב ארה-תקציב עבור קידום סדרת סרטוני דייגו ביו    400000.00ILS229,988.22    183,104.24לשכת הפירסום הממשלתי450087728523/02/201410000021

קמפיין בצרפת      845256.22ILS818,394.99    24,318.15לשכת הפירסום הממשלתי450087729223/02/201410000021

6-10.4.14נסיעה לצרפת         4348.95ILS-                4,665.88מ"ענבל חברה לביטוח בע450087714123/02/201440003393

סט מוטות גגון והתקנה ברכב של המנכל אמיר הלוי                 -                -1401.00ILSמ"פלגר מרכז שירות לרכב בע450087749323/02/201440004280

24.2.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך            926.30ILS-                926.30פרנק משה450087748023/02/201440517495

23.2.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           785.00ILS785.00מלאכי אלישע450087696823/02/201441034119

450087742623/02/201450000574El Al34826.67ILS28,032.96      6,793.71         כרטיסי טיסה בעלו25- רכישת כרטיסי טיסה לעיתונאים 

450087733323/02/201450002297HETEK HU KFT1928.12ILS1,919.28        -                 

450087720823/02/201450004329EL AL ISRAEL AIRLINES LTD3865.18ILS3,857.49        -                 כרטיסי טיסה לאירוח מפולניה

450087739323/02/201450023642POWER2GO GMBH & CO. KG8082.25ILS7,297.20        -                 

7 תצורה 16.2.7ל "לפי מכרז חשכ                 -      22184.00ILS22,184.00מ"תים בע- מלם 450087781924/02/201440001595

My Daily News: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -                -1327.00ILSשפירא נתן דוד450087799724/02/201440158358

9, 8.5.14, 25.3.14: השתלמויות מורי דרך לפי פירוט         15000.16ILS12,857.28      2,142.88פיינרמן אוריאל סמואל450087825024/02/201440158424

 .19.11.14, 23.10.14, 20.3.14השתלמויות מורי דרך                  -        5448.00ILS5,448.00סטפנסקי יוסף ברוך450087823624/02/201440158503

36/14הזמנה  . 26.3.14ד בתאריך "השתלמות מו        1465.09ILS-                1,465.09רוזן שי450087826124/02/201440179011

33/14הזמנה  . 14.8.14, 17.3.14ד "השתלמות מו                 -        2930.18ILS2,930.18עובדיה ירון450087822124/02/201440280619

תיירנ, ייעוץ ובניית תוכניות לימודים ליזמים,הרצאות                 -                -28744.80ILSוירט רחל450087786424/02/201440333457

Tel Aviv: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00שבת ליאור450087797824/02/201440511525

 מסRadio Nova: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        3808.00ILS2,778.80זאבי יגאל450087795824/02/201440514892

מתן הרצאות והכנת תוכניות לימודים ליז, ליווי,ייעוץ      23954.00ILS7,665.28        16,288.72מ"צימטים תקשורת בע450087785624/02/201440515852

Radio Nov: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           800.00ILS-                800.00עוזר דורון ציון חיים450087794724/02/201440948074

21.7, 29.4.14, 9.4.14, 12.3.14השתלמויות מורי דרך         8790.53ILS7,325.45        1,465.09אלמקייס יאיר450087820524/02/201440957045

450087819324/02/201450004803JORG DEUTSCHMANN2405.40ILS2,408.80        -                 

450087816824/02/201450023651WEINAGENTUR J. HEINZ FEY KG1782.69ILS1,778.07        -                 

5,6,9: בתאריכים'ביטוח צד ג+ כנס חיילים משתחררים                  -      29146.00ILS29,146.00מ"מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע450087866725/02/201440003379

        1056.32ILS-                1,056.32מ"ענבל חברה לביטוח בע450087872925/02/201440003393

 עקב שינוי התקנה22.7.2014  - 2014מנהלה ושכר לשנת                  -##########13679834.00ILSהחברה הממשלתית לתיירות450087883425/02/201440009838

עיצוב ביתן בגני התערוכה לכנס חילים משתחררים בתארי                 -      14071.50ILS14,071.50פתרונות לתערוכות וארועים- ניו ליין 450087864925/02/201440295636

450087872325/02/201450001894RICHARD NORMAN ELECTRICS LTD2199.00ILS2,212.49        -                 

450087875825/02/201450002626INSPIRE FURNITURE HIRE LIMITED3396.55ILS3,401.03        -                 

450087858225/02/201450002925FRATESOLE VIAGGERIA FRANNCESCANA9518.98ILS-                -                 

450087904125/02/201450002991RAIMUND DIETERICH SPEZIALITAETEN1433.15ILS1,204.30        -                 



450087860825/02/201450006438AMIT HOLIDAYS17525.00ILS-                17,525.01      

450087875125/02/201450018977FASTNET INTERNATIONAL LTD15967.30ILS8,016.34        7,950.96        

450087873925/02/201450019063BEYOND CERTAINTY LTD14006.40ILS13,836.00      -                 

450087859425/02/201450023615EZ FILMS2167.79ILS2,150.51        -                 

450087854125/02/201450023619SARL GSS11092.89ILS10,122.28      970.61           

450087875425/02/201450023639KETTNERS12365.03ILS12,243.42      -                 

450087853325/02/201450023640MEEDEX MEETING DESTINATION EXPERTS24770.56ILS23,790.29      980.27           

מנוי שנתי לגורזלם פוסט עבור שר והיועצת                 -        5495.99ILS5,495.99מ"רוזלם פוסט בע'ג450087913826/02/201440001417

4-5.3.14נסיעה לברלין            483.60ILS-                467.53מ"ענבל חברה לביטוח בע450087940526/02/201440003393

        1057.02ILS-                1,057.02מ"ענבל חברה לביטוח בע450087910926/02/201440003393

3-6.3.14נסיעה עבור קרן בן דור לברלין בתאריך         5372.10ILS-                5,785.47מ"ענבל חברה לביטוח בע450087914726/02/201440003393

2-22.3.14חסאן מדאח להודו בתאריך         5462.08ILS-                6,139.99מ"ענבל חברה לביטוח בע450087941026/02/201440003393

לפי הצעת מחיר- עבור המתנות - סוגי מדבקה מעוצבת  2849.70ILS2,849.70        -                 3מ"ערבמרקט בע450087906726/02/201440338973

וליווי מקצו, ייעוץ ובניית תוכניות לימודים, הרצאות        28744.80ILS27,547.10      1,197.70עייק אבירן תם450087948326/02/201441034636

450087952026/02/201450001351HOTEL ATALA2139.93ILS2,127.14        -                  8-10.4.14מלון פיני שני בפריז

450087918426/02/201450003724CHRISTIAN HAPPY TOUR50069.42ILS-                50,069.41      

450087916126/02/201450004329EL AL ISRAEL AIRLINES LTD1424.39ILS1,412.64        -                 3  4- אירוח מרתון ירושלים - כרטיסי טיסה לעיתונאים

450087926126/02/201450023645THE SOHO STATIONERY STORE LIMITED3851.94ILS2,732.15        1,119.79        

 כוס50מיחמים    700.92ILS700.92           -                 2יוחנן ליפשיץ ושות בעמ450087961827/02/201440001067

ח ל" ש59.29לשכת שר התיירות לפי תעריף חדש  של ' אב             23600.00ILS23,519.00      81.00מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ450087995027/02/201440004697

Afro-American L: אולם לארוחת בוקר שם התיק: השירות                 -           1180.00ILS800.00מלון המלך דוד450088001627/02/201440123582

' מסJerusalem: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        6925.00ILS3,867.10טרייביץ גילה450088000727/02/201440159073

חניה עבור עובד   חדש  איתי גבע                 -           642.00ILS642.00מ"בע (1998)בטחון . ימית א450087961727/02/201440192703

450087962327/02/201450000507El - Al Israel Airlines24426.69ILS14,288.58      -                 

450087999727/02/201450000507El - Al Israel Airlines42541.19ILS14,787.26      27,753.93       מאי- כרטיסי טיסה לעיתונאים אפריל

450088006627/02/201450003557VIAGGI DELL'ELEFANTE3383.31ILS3,052.18        -                 

450087969127/02/201450018970EDEN VIAGGI124264.14ILS-                124,264.15    

450087969427/02/201450023606HAZLOLLEGAR, S.L.23199.84ILS16,076.80      7,123.04        

450087965027/02/201450023652CBS20587.29ILS21,031.69      -                 

450088032128/02/201450024946DESIGNER AGENCIA DE VIAGENS E TURIS7250.00ILS-                7,250.00        

4-9.3.14ברלין - רכב בטחון ליריד                  -                -2902.76ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450088062402/03/201440003393

4-10.3.14מאבטח ליריד לברלין                  -                -14044.52ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450088064002/03/201440003393

29.3-4.4.14נסיעה לברלין                  -                -15380.02ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450088063402/03/201440003393

18-23.3.14ביקור שר התיירות מוסקבה                   -                -54856.04ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450088065602/03/201440003393

Tel Aviv Fash: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        5462.00ILS4,465.00קרני אילה450088066802/03/201440159087

Lucas Valleci: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -           1327.00ILS890.80בלנטר איגור450088069802/03/201440181364

9-14.3.14נסיעה לברצלונה                  -                -31197.55ILSמ"מרכז נסיעות עסקי בע. סי.טי.בי450088061602/03/201440254963

.19.3.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS926.30שוב פליישמן יעקובי450088060902/03/201440306808

 מWall Street: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -           1327.00ILS827.00בן ברוך יהודה450088067502/03/201440322522

Tel Aviv Fash: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        6289.00ILS4,962.00בן ברוך יהודה450088066602/03/201440322522

Danish Press: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        5462.00ILS4,753.00אוהב ציון כרמלה קרולינה450088066002/03/201440335334

 לפי החלטת ועדת המכרזים31.12.2016הסכם זה תקף עד     517548.00ILS156,468.00    361,080.00חברת רואי חשבון- וסאם עזאם 450088060402/03/201440347254

Coastline Tr:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -      12596.00ILS10,149.00גולני אורי450088067802/03/201440439126



 הה3.4.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -                -926.30ILSהיימן יוסף450088063202/03/201440938020

Coastline: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           800.00ILS-                800.00עוזר דורון ציון חיים450088068002/03/201440948074

Tel Aviv Mara: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        7116.00ILS6,366.00מרגלית מיכה450088069302/03/201441034841

450088064702/03/201450000297"MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BA3517.00ILS-                3,981.78        מ"רכב עבור סאן פרנסיסקו השר מצרף למשלחת של רוה

450088038702/03/201450000519Cardonet Ltd14036.82ILS13,997.96      -                 

450088039102/03/201450000716Studiosus122724.49ILS120,023.74    -                 

450088036902/03/201450001342TOUR MIT SCHANZ28818.60ILS-                28,818.60      

450088037902/03/201450002839PITNEY BOWES PURCHASE POWER29258.00ILS-                29,258.00      

450088039902/03/201450003411DAISY COMMUNICATIONS LTD2317.23ILS1,795.87        -                 

450088035602/03/201450005613THE SOHO STATIONERY STORE LIMITED11703.20ILS-                11,703.20      

450088036002/03/201450006183SPEEDLIGHT LTD9947.72ILS2,186.03        7,761.69        

450088062302/03/201450021551TRAVEL WEEKLY GROUP LTD21065.76ILS20,855.88      -                 

450088056102/03/201450023592TRAVEL FORCE (HCCL DIVISION)11620.17ILS4,004.80        8,806.75         2-23.3.14נסיעה להודו

השכרת רכב לענת בן יוסף לוס אנגלס                 -                -905.46ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450088116103/03/201440003393

1.4.14 - 30.3פריז + נסיעה לברלין                  -                -5854.77ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450088117103/03/201440003393

450088125003/03/201450000832SITI OPERA NAPOLITANA PELLEGRINAGGI21566.56ILS-                21,566.57      

450088135803/03/201450001982PRIVATE KANT-SCHULE54983.93ILS55,256.68      -                 שכר לימוד עבור הבת של אורי שרון לבית הספר

שכירת אולם לבחינות רישוי ממשלתיות למורי הדרך                 -      33984.00ILS24,808.32.סי.סי.מרכז הקונגרסים הבינלאומי אי450088172004/03/201440003372

בחינות רישוי למורי דרך                 -        7335.82ILS7,335.82טלמן ולד450088173604/03/201440053307

אספקת   והתקנת  מזגן של פוגי כולל   פירוק   וה רכ                 -      12980.00ILS12,980.00מ"איורור ומיזוג אויר בע. - ע.ד.מ450088210704/03/201440137270

בחינות רישוי מורי דרך        18813.92ILS11,027.58      7,786.35בן מרדכי יעל450088174904/03/201440158356

בחינות רישוי מורי דרך        14696.19ILS6,148.08        8,548.35שילה שחר דוד450088174504/03/201440158433

מבחני רישוי למורי דרך                 -        16064.40ILS9,390.44וינר מירה שלי450088171704/03/201440158508

23.12.1הזמנה נסגרה בתאריך . בחינות רישוי מורי דרך                 -        16348.19ILS2,618.66פנקס דפנה דיאנה450088176104/03/201440158588

בחינות רישוי מורי דרך        15257.40ILS7,069.26        8,188.14כהן ברמן רבקה450088176204/03/201440159070

בחינות רישוי מורי דרך           12637.33ILS12,474.59      162.75פרי נילי450088176904/03/201440159100

בחינות רישוי מורי דרך      12637.33ILS-                12,637.33קלז ערן450088175704/03/201440184097

בחינות רישוי למורי דרך                 -      23073.72ILS20,747.52מ"חיים בירמן עבודות אינסטלציה בע450088174004/03/201440246644

שלטים עבור המחסופ בבית השר 259.60ILS259.60           -                 2מ"איזנר תעשיות בע. א450088163604/03/201440348410

בחינות רישוי מורי דרך        11569.66ILS4,564.24        7,005.42הימלפרב דליה450088177504/03/201440443538

.סיוע בקידום שילוב טכנלוגיה בהדרכה         11210.00ILS9,528.50        1,681.50שטרן יוני450088172904/03/201440511803

450088171404/03/201450000830TAU VIAGGI56034.91ILS54,193.42      -                 

450088200204/03/201450000893RUSMEDIA850980.60ILS-                -                 ץ לחברת ''ריטיינר לשרותי יחRusmedia

450088160004/03/201450001023Brevivet19428.32ILS-                19,428.32      

450088164204/03/201450001301MEBOTEC656.17ILS652.22           -                 קידוד מספרי טלפון למערכת האזעקה בלשכת התיירות בבר

450088182104/03/201450002864ABION  VERWALTUNGS CO & GMBH21250.48ILS19,645.56      936.10            2-10.3.14נסיעה לברלין

ל"ציוד   משרדי     חשכ                 -        1537.30ILS1,301.30"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 450088218705/03/201440001337

2014ערכת אבל כולל משלוח         15529.98ILS9,531.50        5,750.75מ"שופרסל בע450088254505/03/201440005119

9.4חלק מוזיקאלי בטקס של עובד מצטיין שיתקיים ביום                  -        2500.00ILS2,500.00(ר"ע)עידוד לקליטת אומן עולה 450088258905/03/201440008865

בהתאם ל- רישום אחסון והובלת חומרי פרסום בתוך הארץ    183136.00ILS75,206.95      107,929.05מ"קריאף אלבטרוס בע450088219805/03/201440262943

 לשירותי הובלה בין לאומיים12/2012ספק שזכה במכרז       512929.93ILS283,729.90    16,270.10מ"קריאף אלבטרוס בע450088219305/03/201440262943

450088250205/03/201450001536AIEST959.96ILS963.52           -                 memebersip2014

450088221905/03/201450001684Elsevier, Books  customer service11081.38ILS11,068.66      -                 רכישת שני מחקרים :annals of tourism research 2014



450088223305/03/201450004348INTERFACE TOURISM FRANCE353265.28ILS258,027.19    -                 

450088228905/03/201450023592TRAVEL FORCE (HCCL DIVISION)3296.16ILS-                3,296.16        

25/2/14-  מ1451379' לפי הצעת מחיר מס                 -        3695.76ILS3,695.76מ"דורקום מחשבים בע450088301906/03/201440001148

Tel Aviv Fas:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -                -3587.00ILSרושנסקי ויויאן450088286006/03/201440158421

Tel Aviv: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           800.00ILS-                800.00זאבי יגאל450088284806/03/201440514892

MICE - Hollan: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        3808.00ILS3,174.50זאבי יגאל450088283806/03/201440514892

Domenigo: סיור חיי לילה בירושלים שם התיק: השירות                 -        1400.00ILS1,200.00מ"צעצוע בר בע450088282506/03/201440535304

הרצאה קורס  לעובדים  הכרת אתרי תיירות                 -        1340.00ILS1,340.00)מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים 450088286306/03/201440555698

MICE - Ho: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           800.00ILS-                800.00עוזר דורון ציון חיים450088286206/03/201440948074

תי'  מסLuxury: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        6289.00ILS5,040.00נוימן מורן מישל מיכל450088281306/03/201440988423

Domenigo Gamb: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        4635.00ILS4,058.80שר שלום דורון450088283106/03/201441033408

1/14השתתפות בשכר לימוד של קרוס מורד דרך הזמנה         12000.00ILS5,316.00        6,684.00רפאל עמית450088278406/03/201441035587

450088283206/03/201450006245JCS CONSORTIUM OF COMPANIES  COMPAS5124996.14ILS4,939,342.77  -                 Spring advertising campaign for Russia in April -

450088318307/03/201450024938ISROPA64370.88ILS32,047.03      31,964.33      

ניתן 195.04ILS195.04           -                 KL1154TCCFS Kaspersky Anti-Virus 2014 - 3PCמ"דורקום מחשבים בע450088346609/03/201440001148

ל"נייר   צילום ממוחזר  חשכ                 -        9188.66ILS9,188.66"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 450088334909/03/201440001337

  טעות מס4500881627כיסאות ושולחנות   במקום הזמנה                  -        1114.98ILS1,114.98מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ450088359309/03/201440004697

Jerusalem Ma:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -      12596.00ILS11,394.00גנדמן אלכסנדר450088346409/03/201440017061

Jerusalem Ma:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        6161.00ILS5,661.00רוס יובל450088347709/03/201440158357

Jerusalem Mar: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -                -5462.00ILSתלמי גד450088340909/03/201440187034

Jerusalem Ma:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        11309.00ILS8,860.00אבו רביעה עלי450088347109/03/201440221111

Jerusalem Ma:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        11309.00ILS9,091.00בר ניר אליהו450088346009/03/201440368270

Jerusalem Ma:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        8735.00ILS4,546.00חפץ דוד450088343709/03/201440472334

 מפגשים3הרצאה לעובדי המשרד קורס הכרת תיירות                  -        4771.92ILS4,771.92שטרן יוני450088323109/03/201440511803

Tel Aviv: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS640.62זאבי יגאל450088348709/03/201440514892

Jerusalem Ma:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        8735.00ILS7,680.00הנזל משה450088344709/03/201440540031

Jerusalem Mar: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        7116.00ILS7,068.90קציר אורי450088348109/03/201440994406

450088324909/03/201450000660VINSA1347.27ILS1,357.13        -                  2014חיבור לשכת מדריד לשרות מערכת האזעקה לשנת

St. Petersber: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        7116.00ILS4,962.00קורול מיכאל450088393310/03/201440273367

Jerusalem Mar: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        4635.00ILS3,557.50זאבי יגאל450088395810/03/201440514892

Wall Street:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        3587.00ILS1,692.00הנזל משה450088397810/03/201440540031

Lithuania: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00רוט הלנה450088394710/03/201440821875

Daily Tel: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           800.00ILS-                800.00עוזר דורון ציון חיים450088392710/03/201440948074

Lithuanian T:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -      12596.00ILS10,087.00מרגלית מיכה450088394110/03/201441034841

450088406210/03/201450000507El - Al Israel Airlines1851.31ILS1,865.34        -                 

450088395310/03/201450000515Ammac Design Ltd16253.68ILS16,381.34      -                 

450088408010/03/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES2102.65ILS2,108.30        -                 

450088408910/03/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES2185.22ILS2,191.09        -                 

450088408310/03/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES3154.11ILS3,152.27        -                 

450088412510/03/201450001602BRUNEAU14403.00ILS10,233.67      4,169.33        

450088405510/03/201450003411DAISY COMMUNICATIONS LTD9037.55ILS3,637.86        5,399.69        

450088398010/03/201450003470BIWERS, LLC390953.89ILS332,783.13    -                 

450088404310/03/201450003478METRE SQUARED INTERIORS LTD828974.88ILS842,108.76    8,518.74        



450088396810/03/201450005512ONLINE TRAVEL TRAINING LTD8342.35ILS6,978.12        -                 

450088405210/03/201450024952FIDENS PARTNERS LLP61024.30ILS61,744.80      -                 

450088434410/03/201450024961DOMUS VIAGENS E TURISMO LTDA10920.00ILS-                -                 

19.03.14הנחיית כנס תחזוקת תשתיות על ידי יעל דן                  -        7080.00ILS7,080.00מ"מיתר קוטלר ייצוג וניהול בע450088458511/03/201440001534

12.3.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS926.30בר מאיר מיכה450088453411/03/201440951562

450088451211/03/201450000822Svenska Massan Stiftelse13331.79ILS-                13,331.79       אבטחת יריד התיירותTUR20.3.14-  בגטבורג ב

450088474811/03/201450001175BRITISH BIRDWATCHING FAIR8042.37ILS8,003.14        -                 

450088488911/03/201450001950SUPERSTAR HOLIDAYS LTD63706.71ILS-                63,706.72      

450088462511/03/201450002947REISREVUE GROEP BV866.31ILS862.09           -                 

450088496711/03/201450002951PROPERTY INITIATIVES LTD416167.20ILS344,868.00    -                 

450088489911/03/201450024966MILLESIMA S.A.31931.80ILS29,230.13      -                 21.5.201- סמינר לסוכנים בבורדו במסגרת ימי ישראל ב

הדרכה   של עובדים בפעוךת הדרכה           3400.00ILS3,200.00        200.00משרד ראש הממשלה450088510112/03/201410000020

השתלמות לאירס באלף למנהלי יחידות שכרר                 -        1300.00ILS1,300.00משרד האוצר450088510512/03/201410000025

4-8.4.14נסיעה לניו יורק בתאקיך                  -                -19202.08ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450088563412/03/201440003393

Tel Aviv Mara: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        6289.00ILS5,956.00מ"יד השמונה מושב שיתופי בע450088514812/03/201440005236

 וכיסוי חוב של ש2014אחזקת מירסים לשעת חירום לשנת       47200.00ILS33,224.74      13,975.26מ"הוט מובייל בע450088555812/03/201440007159

2014מתנות לימי הולדת  לעובדים                  -      41595.00ILS41,595.00מ"צופית הוצאה לאור בע450088552212/03/201440155779

2014מנוי לעיתון סגל הבכיר לפספורט                  -        9764.50ILS9,764.50תייר, החברה הישראלית למידע. - ת.ת.מ450088551312/03/201440158773

מנהל הכללי- שי לעובדים         19618.68ILS17,671.42      1,961.87מ"בע (2005)כתר ספרים 450088537212/03/201440186941

Jerusalem Marathon 201: ארוחת ערב שם התיק: השירות                 -      14784.74ILS12,768.00מ"פיבי שרותי מזון ומסעדנות בע450088538912/03/201440216448

Tel Aviv Mara: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        5462.00ILS3,638.00גל יונג האה450088515712/03/201440223060

/16/3- יום סיור עם קבוצת מנצחי מקהלות מאסטוניה ב                  -        1500.00ILS1,500.00מ"כנפי יונה תיירות ונופש בע450088537112/03/201440223607

Book of Books: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        6289.00ILS5,789.00יקואל פליסטה450088517512/03/201440273033

מורהה לאנגלית לעובדי המשרד                 -        4200.14ILS4,200.00שטרק נדין לאה450088525412/03/201440282430

2014מנוי לעיתון                  -      15259.76ILS15,259.76מ"גינור פרסומים בע450088550212/03/201440290709

Financial Tim: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -           1327.00ILS827.00בן ברוך יהודה450088521512/03/201440322522

Jerusalem Marathon 201: ארוחת ערב שם התיק: השירות                 -        7168.26ILS6,853.99מ"האקליפטוס הירושלמי בע450088538212/03/201440330399

לימודים אטל קית אביטל קוצר אדרי ובעלה וביתה      23000.00ILS9,940.00        12,940.00האוניברסיטה הפתוחה450088510912/03/201440444244

J: אירוח כולל ארוחת צהריים ומגבות שם התיק: השירות                 -        7800.04ILS6,760.00שותפות מוגבלת,תיירות מצפה שלם 450088540512/03/201440450610

Daily Telegra: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        5462.00ILS4,255.00מ"הדרכה וייעוץ בע- אושר450088518812/03/201440525217

Round Table Semimar: הקלטה ותמלול שם התיק: השירות                 -        1416.00ILS1,062.00טכנולוגיות קול ותמלול בע. סמארט איי450088517012/03/201440667178

Tel Aviv Mara: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -           1565.86ILS827.00שפירא כנרת-ארד450088537312/03/201441034964

יום סיור עם מנצחי מקהלות מאסטוניה                 -           702.00ILS702.00מ"שתור חוויה ישראלית בע450088510312/03/201441036326

450088536812/03/201450002918DORAN DESIGN LTD51194.99ILS51,950.17      -                  עיצוב לירידMeetings Show 2014 יולי

450088537612/03/201450024971RAMON INTERNATIONAL INSURANCE BROKE9693.24ILS9,847.82        -                 תאונות אישיות וכדומה, ביטוח שנתי ללשכה לעובדים

כפיות                 -        1770.00ILS1,770.00מ"פעמית קרטון ואריזות בע450088570513/03/201440001315

מים חשמל בניין גנרי        472000.00ILS469,787.00    2,213.00מערכי אנרגיה לירושלים- י 'אנרג450088569513/03/201440003408

2ניהול   אחזקה  בנין  גנרי רבעון                  -    472000.00ILS468,128.00מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ450088572713/03/201440004697

7. ה: הספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה מספר הודעה    1121000.00ILS567,283.94    553,716.06מ"בע (1997)וואן שירותי תוכנה 450088576913/03/201440005360

Blair Underw:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        8735.00ILS5,316.00הר חרמון גדעון פנחס450088588513/03/201440158494

2013ניקיון לשכת אילת   לחודש מאי                  -        1050.00ILS1,050.00אחזקה וניקיון בע,אבטחה,אלכס שמירה.ג450088568513/03/201440290006

18.3.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS926.30פלג שרון450088580913/03/201440457850

Jerusalem Mar: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        10191.90ILS9,407.90מ"ממילא בע. ש.א.א450088590313/03/201440502225



Jerusalem: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00ריין אור450088589313/03/201440820596

Rede Vida TV: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        6289.00ILS5,910.50שור גבריאל אנריקה450088587513/03/201440825571

25.3.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS926.30אבידב עפר450088581613/03/201441039419

450088606213/03/201450001101BARRY BROS SECURITY181827.20ILS167,849.04    14,438.42      מצל: התקנת מערכות ביטחון בלשכה בחדשה בלונדון כולל

450088575113/03/201450001383ANDDP1266.06ILS1,266.27        -                 

450088570013/03/201450002336JETSET TOURS ROSE BAY PTY LTD38775.00ILS-                38,775.00      

450088570313/03/201450004948THOMAS COOK INDIA LTD8581.70ILS8,750.20        -                 

450088577313/03/201450024965MUSEE REGARDS DE PROVENCE EURL25714.79ILS23,332.28      -                 

450088601813/03/201450024967SARL LB OBJECTIF BIEN ETRE4811.97ILS4,751.40        -                 

450088600513/03/201450024981CJSC "LOTTE RUS"7642.31ILS7,642.31        -                 Catering services 20.03.2014 according to caterin

7. ה: הספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה מספר הודעה                 -    283200.00ILS306,572.96מ"בע. ט.נס א450088639216/03/201440005148

4189000.00ILS3,017,004.42מ"בע. ט.נס א450088633616/03/201440005148  1,171,995.58 7. ה: הספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה מספר הודעה 

.19.3.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           785.00ILS785.00כבישי עדנאן450088636916/03/201440370293

Jerusalem Mar: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        5237.00ILS4,962.00תלמי אליעזר450088637316/03/201440549941

Night Lif: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -        4400.00ILS3,805.50רוט הלנה450088637516/03/201440821875

Night Life o:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -                -10022.00ILSפוזניאנסקי יוליה450088638016/03/201440946913

450088629716/03/201450024964SPAT SAS3104.97ILS3,105.48        -                 

3: תיק'  מסL'Oreal: סיור חיי לילה שם התיק: השירות           800.00ILS600.00           200.00שבת ליאור450088650217/03/201440511525

Rede Vida: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           800.00ILS-                800.00עוזר דורון ציון חיים450088649917/03/201440948074

Amaral TV (Ca: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        6289.00ILS5,833.00קציר אורי450088650017/03/201440994406

ת'  מסL'Oreal:  מושבים שם התיק7הסעה ברכב : השירות                 -        8102.00ILS7,897.00כרמלי גיא450088650517/03/201441035462

450088674617/03/201450024959LE BARRAMUNDI106077.29ILS100,059.22    -                 מוז200-שתייה וציוד טכני ל, ארוחת ערב, שכירת אולם 

 מסEl-Mundo: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        3808.00ILS3,379.00שילה יעל450088690418/03/201440158487

Gaydio Recce: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        4635.00ILS4,260.00ולטר קרול קרניאל450088695418/03/201440185947

19.3.14רול אפ כולל הובלה לכנס         1899.80ILS-                1,899.80מ"גרפיטי שלטים בע450088728118/03/201440208360

Finland Eveni: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        7116.00ILS6,704.50פלג שרון450088692418/03/201440457850

Resto Del Mu:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        13883.00ILS8,522.70חפץ דוד450088694218/03/201440472334

Finland E: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00שבת ליאור450088693118/03/201440511525

:אביב ובירושלים שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           1400.00ILS600.00שבת ליאור450088693918/03/201440511525

' מסEasy Jet: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        2981.00ILS2,673.20זאבי יגאל450088694618/03/201440514892

Easy Jet: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -                -800.00ILSעוזר דורון ציון חיים450088689518/03/201440948074

19- אולם קייטרינג לכנס בנשוא תחזוקת אתרי תיירות ב                 -      25724.00ILS21,980.06מ"החמאם הפקות אירועים בע450088726618/03/201441039926

450088706918/03/201450001256BILBAO EXHIBITION CENTER S.A.13489.28ILS10,300.05      -                 

450088706318/03/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES2202.32ILS2,193.45        -                 

450088686718/03/201450024968WERBEMANUFAKTUR ALLGAU8886.06ILS-                8,886.06        

450088728318/03/201450024985MAE MELADA IND E COM LTDA.ME10903.50ILS-                -                 

קורס לשרון מאיר                 -        4410.00ILS4,410.00(צ"חל)מ "משכנות שאננים בירושלים בע450088739519/03/201440000272

המשך חידוש הסכם שירות אחזקה משנים קודמות לשעוני נ                 -        6962.00ILS6,962.00מ"סינאל מלל פייוויי בע450088744719/03/201440004521

ספק שזכה במכרז עם המ - 167ט "הדפסת חוברת כללית מק                 -      31234.60ILS31,234.60מ"גסטליט חיפה בע450088736419/03/201440018072

 בשפות שונות125-13ט "הדפסת חוברת בילביקל סיטס מק                 -      38043.20ILS38,043.20מ"כרכית מאירי בע450088736019/03/201440158682

הזמנה.  הכנת תכני הכשרה + עבודה על מוצר קולינרי       49843.20ILS15,576.00      34,267.20מ"בירן תקשורת בע450088775019/03/201440158795

19.3.14שרותי אירוח עבור כנס תחזוקת תיירות בתאריך       33040.00ILS-                33,040.00מ"בע (2000)החמאם שרותי קייטרניג 450088739119/03/201440203387

בחינות רישוי מורי דרך        25628.18ILS16,040.44      9,587.74צביאלי אורית450088766119/03/201440342540



יום צילום ווידאו עבור הדוברות לפי הצעת מחיר מתארי                 -        1888.00ILS1,888.00לייב-גו450088732719/03/201440386920

Joan Vendrell: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -           1327.00ILS827.00קשת מרדכי450088743719/03/201440408262

Gospel Trail:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        12596.00ILS9,966.00חפץ דוד450088763519/03/201440472334

הזמ. נוהל כנסיית הקבר מעברית לאנגלית+ תרגום מכתב                  -           383.50ILS383.50מ"אולטקסט שרותי משרד מתקדמים בע450088751019/03/201440473934

Pre-Dutch Soa: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -                -11251.00ILSזאבי יגאל450088742219/03/201440514892

 מGospel Trail: הדרכה בדרך הבשורה שם התיק: השירות                 -        2070.00ILS1,870.00ון אבי'פרג450088764519/03/201440986719

My Daily News: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -           827.00ILS827.00מ"שתור חוויה ישראלית בע450088744519/03/201441036326

African - ame: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        8420.00ILS8,415.00מ"שתור חוויה ישראלית בע450088746419/03/201441036326

450088753719/03/201450000786ELAL AIRLINES49959.98ILS24,574.43      -                 2014\10\29 י זהר כי לא יבואו יותר''ההזמנה נסגרה ע

450088747619/03/201450001162IRMA SEGURIDAD Y CONTROL938.55ILS938.61           -                 בטריה עבור דלת הבטחון לשכת מדריד

450088778519/03/201450024972OLIVER WESSELOH14318.97ILS13,914.08      -                 

450088786119/03/201450024982OTP TRAVEL LTD29314.67ILS-                29,314.67      

450088772919/03/201450024997NEOPOST SVENSKA AB6000.50ILS5,066.25        934.25           

     למנכל   כנס מנכלים24/25/03/14ל     "חדר למנכ                 -           590.00ILS590.00שותפות,(2009). מ.שבע א- מלונות באר 450088801220/03/201440439249

450088822320/03/201450004329EL AL ISRAEL AIRLINES LTD4344.81ILS4,389.99        -                 5  אירוח קו- כרטיסי טיסה לעיתונאים וצוות טלוויזיה

450088805020/03/201450024987HARTMUT RITZMANN7225.80ILS-                -                 

לפי הצעת מחי - 31.3.2015עד - קמפין בר מצווה לשנה     502000.00ILS217,917.66    284,082.34לשכת הפירסום הממשלתי450088895223/03/201410000021

לאחר הערות$ כ "סה$ כ "סה' $ מחיר יח  18665.55ILS17,148.18      1,740.00        IBM X3550M4מ"הראל טכנולוגיות מידע בע450088866223/03/201440001247

סיור,כיבוד- טקס עובד מצטיין                  -      14903.40ILS13,675.02מ"קדמא תרבות ובידור בע450088879423/03/201440007035

Pre-Dutch So:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        5608.00ILS4,593.00גרטלר אליהו שרל אנדרה450088843423/03/201440158369

Magiar Wizzai: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        4635.00ILS3,907.50ה'וז'בודרוגי ז450088889723/03/201440214945

IPAD 2 של מיכל שם טוב PQ 1421004473לפי הצעת מחיר                  -        9591.03ILS9,591.03מ"דיגיטל סטור בע-איי450088896323/03/201440495503

2014שי לעובדים המצטיינים                  -        3894.00ILS3,894.00מגידש עפרה450088868923/03/201440529434

Japanese Pre: אביב שם התיק-סיור אופנה בתל: השירות                 -        1180.00ILS1,180.00רייסמן גלית450088889023/03/201440563345

Magyar Wi: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00ריין אור450088890223/03/201440820596

Japanese: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -                -800.00ILSרוט הלנה450088889223/03/201440821875

' מסWorld MTB: צילום סיור אופניים שם התיק: השירות                 -      13570.00ILS13,570.00רון אלון450088888023/03/201440997651

Jerusalem M: שם התיק (יום שישי)ארוחת ערב : השירות                 -                -3729.44ILSדאוד גמאל450088843123/03/201441040201

450088854223/03/201450000665EL AL ISRAEL AIRLINES SUC EN ESPANA11995.50ILS2,265.70        9,729.80        

450088843223/03/201450002977SONDERS & BEACH ITALY SRL6381.61ILS-                -                 

450088841123/03/201450006016KING HOLIDAY S.R.L.69813.81ILS-                69,813.81      

450088853123/03/201450024988DANNIGRAPH IMAGEN S.L.2282.17ILS2,271.13        -                 

/38הזמנה . כיבוד קפה ועוגה  +27.3.14ד "השתלמות מו                 -        2716.00ILS2,716.00רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע450088911524/03/201440001034

                 -                -1965.74ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450088938124/03/201440003393

 על31.7.14, 30.3.14: השתלמויות מורי דרך בתאריכים                 -        2563.90ILS2,563.91מ"שכיר בע- יעול 450088927224/03/201440006134

37/14הזמנה  . 26.8.14השתלמות מורי דרך בתאריך                  -        2142.88ILS2,142.88בשור יצחק450088910424/03/201440158398

14, 24.4.14, 28.3.14: השתלמויות מורי דרך בתאריכים                 -        12321.56ILS9,642.96סגל אבי450088912124/03/201440158448

 הזמנה6.10.14, 1.4.14: השתלמות מורי דרך בתאריכים                 -        4285.76ILS4,285.76נחום יגאל450088927824/03/201440181925

 לאפ26- ו25תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -        1852.60ILS1,852.60אמיתי יחיאל450088926124/03/201440260616

2תיקי כותנה ען לודגו של המשרד ובהתאם להצעות מחיר                  -      27966.00ILS27,966.00מ"חכים זאוס בע450088909124/03/201440402939

21, 13.5.14, 2.4.14: השתלמויות מורי דדרך בתאריכים        3724.80ILS1,862.40        1,862.40לנדי יהודה450088928324/03/201440408306

 שנה25שי לעובדים                  -        4425.00ILS4,425.00מ"גפן יינות אלכוהול ועוד בע450088928724/03/201440512857

12, 24.4.14, 28.3.14: השתלמויות מורי דרך בתאריכים                 -        2678.60ILS2,678.60שאלתיאל אלי ופרקש שי450088925624/03/201440984169



450088926424/03/201450000845TTG ITALIA SPA158340.60ILS148,394.63    9,945.97        

450088915924/03/201450001208STATENS STRALSKYDDSINSTITU609.98ILS486.54           -                 

450088925824/03/201450002169DALIAH TRAITEUR PRESTIGE6477.57ILS-                -                 

450088926224/03/201450004392MT TARGI SP. Z.O.O. SP.K.14922.40ILS14,913.65      -                 

450088924624/03/201450005233INTERNATIONAL FRENCH TRAVEL MARKET164655.03ILS155,757.39    8,897.64        

450088924424/03/201450023581TOURMAG.COM8636.76ILS8,531.73        -                 

450088925024/03/201450023581TOURMAG.COM54699.48ILS26,900.58      27,798.90      

  לספריהLMSתמיכה בתוכנת                  -        3823.20ILS3,823.20מ"תופ מערכות בע450088949625/03/201440001159

שליפת נתונית של מרשם החברות           1085.60ILS193.09           885.59מ"קופאס בע. - איי.די.בי450088949025/03/201440005339

W: שם התיק (אסף רוקמן)הדרכה בלבד ללא רכב : השירות        1327.00ILS-                1,327.00גורדון טורס בעמ450088978525/03/201440158647

/7הזמנה . 2014- השתלמויות ליועצי תיירות פנים מאי         6091.00ILS-                6,091.00התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירו450088962225/03/201440159209

Gay and Nig: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        3808.00ILS3,183.00ולטר קרול קרניאל450088947925/03/201440185947

,הרצאות,תכנים-ייעוץ וליווי כתיבת תוכניות לימודים      28744.80ILS8,383.90        20,360.90פסטרנק צבי מנחם450088963325/03/201440251180

פקת אירוע של רוכבי אופניים מכל העולם שם ה: השירות                 -      47967.00ILS48,752.00כהן נמרוד450088979025/03/201440546443

450088989025/03/201450024998BOB KOMMER STUDIO'S BV2160.50ILS2,007.39        -                 

450088992125/03/201450024999AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA110425.30ILS108,681.90    -                 

 משתתפים18-  שעות ל60קורס ליחידת ביקורת                  -      34665.00ILS34,665.00מכון מגיד ללימודי המשך מיסודה של הא450089052126/03/201440005027

 עמדות  ללשכה המשפטית2-הזמנת מאגר תקדין ל                 -        2006.00ILS2,006.00מ"מידע עסקי בע. ס.פ.חשבים ה450089046226/03/201440012032

01.042014ל אלטרנטיבי להגדה של פסח "שי לחג של המנכ                 -        1947.00ILS1,947.00מצלאוי דוד450089009326/03/201440158533

30.3.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           785.00ILS785.00גילה מנחם450089046126/03/201441040886

450089050626/03/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES5359.04ILS5,354.33        -                 

450089040226/03/201450002860KOTFA CO LTD1319.22ILS-                1,319.22        

450089035326/03/201450003411DAISY COMMUNICATIONS LTD7600.27ILS6,479.77        1,120.50        

450089041226/03/201450005939JEIDY COM DESIGN61005.20ILS36,353.70      25,226.27      

450089012826/03/201450023640MEEDEX MEETING DESTINATION EXPERTS5570.19ILS4,154.80        1,415.39        

כיב +13.6.14, 4.4.14: השתלמויות מורי דרך בתאריכים        4892.00ILS2,446.00        2,446.00(ר"ע)ש יצחק קפלן "חצר היישוב הישן ע450089100427/03/201440000075

                 -                -1035.16ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450089072327/03/201440003393

27.3.2014מתנות מיוחדות לשר לפי הצעת מחיר תאריך                  -        2920.50ILS2,920.50מלכא יעקב450089087427/03/201440139990

הזמנה. 19.10.14, 6.4.14השתלמויות מורי דרך בתאריך                  -        2930.18ILS2,930.18שחורי אילן450089101127/03/201440477622

הזמנה. 7.12.14, 4.5.14: השתלמות מורי דרך בתאריכים        4285.76ILS2,142.88        2,142.88מ"אינגליש דזרט בע450089101627/03/201440937027

.31.3.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -                -926.30ILSשמחי עפרה450089076127/03/201441040368

450089081927/03/201450001310ADI AMICI DI ISRAELE ONLUS2407.35ILS2,362.65        -                 

450089081327/03/201450002836ASB CONSULT577.20ILS582.80           -                 

450089107327/03/201450006106ITIQUIRA CONSOLIDADORA E REPRESENTA4185.00ILS-                -                 

450089071127/03/201450017341EL AL ISRAEL AIRLINES LTD26498.96ILS11,520.40      14,978.56      

                 -                -72.13ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450089122630/03/201440003393

2/14השתתפות בשכר לימוד ל קורס מורי הדרךהזמנה                  -      14160.00ILS13,511.00סלגדו דוד450089153030/03/201440131524

 מסAdam Alsog: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        2154.00ILS1,904.00ולטר קרול קרניאל450089178830/03/201440185947

Art and Archi: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        7116.00ILS6,491.00נחמה-בר עם נורית450089124030/03/201440449244

Easy Jet: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00שבת ליאור450089121230/03/201440511525

Magyar Wizz:  מושבים שם התיק10הסעה ברכב : השירות                 -        6200.00ILS6,454.01מ"בע (2011)סופרב שירותי תיירות 450089122330/03/201440523173

הדרכה בלבד לל:  מושבים השירות7הדרכה ברכב : השירות                 -        6400.00ILS5,301.00כרמלי גיא450089178630/03/201441035462

4/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך                  -      14160.00ILS13,511.00ונווינסברגה פול הנרי אלואיס450089156630/03/201441040684



.3/14הששתפות בשכר לימוד קורס מורי דרך הזמנה                  -      14160.00ILS13,303.91סלימאן ויסאם450089155030/03/201441040692

 מסJapanese 1: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        6289.00ILS6,211.10סוגיטה דרעי אמיקו450089178930/03/201441041247

450089121730/03/201450002557SARL RS GAD CACHER6499.85ILS6,331.37        -                 

450089177230/03/201450005941CK KRIZEK S.R.O.6496.21ILS-                6,496.21         2014הסכם שיווק לשנת

.הפקת סרטים קצרים לקידום ביקור האפיפיור    117100.00ILS-                117,100.00לשכת הפירסום הממשלתי450089234331/03/201410000021

19ביצוע הצללה עבור אירועי שבת האור שיתקיימו ביום                  -      26904.00ILS26,904.00בירברייר יאן450089222731/03/201440294605

5/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך         12000.00ILS5,315.00        6,684.00שבו יורם450089211431/03/201440397035

6/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך בזמנה                  -      14160.00ILS13,303.91אדלר אילן450089214331/03/201441040691

450089208531/03/201450023516BASLER SACHVERSICHERUNGS-AG856.25ILS-                856.25           

450089193631/03/201450023632MESSE FRIEDRICHSHAFEN GMBH5459.24ILS3,768.80        1,573.68        

450089229131/03/201450024979ENIGIFT PROMOTIONS S.L.2692.93ILS2,662.24        -                 

450089208231/03/201450025002SAS HOTEL BEL AMI23683.34ILS23,706.00      -                 

450089273201/04/201450005536TRAVELMEDIA4033.50ILS995.81           -                 2014\10\30 י זהר כי לא יבואו יותר''ההזמנה נסגרה ע

Architecture: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -                -60.00ILSמוזיאון לתולדות ירושלים- מגדל דוד 450089353602/04/201440000345

פגישה בילטרלית עם משרד התיירות הפלסטיני ביום שליש                 -                -2360.00ILSמלון המלך דוד450089323702/04/201440123582

Foreign Journ: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -           1327.00ILS952.00גרטלר אליהו שרל אנדרה450089350902/04/201440158369

Pre-Dutch So:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -                -7448.00ILSגרטלר אליהו שרל אנדרה450089349802/04/201440158369

הגהה ותרגום מבחן לאנגלית                 -        2879.20ILS2,803.63לחמן מרגרט אסתר450089346902/04/201440158407

' מסWorld MTB: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות        1327.00ILS-                1,327.00קלסון שרגא450089350002/04/201440239730

Architect: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00שבת ליאור450089351602/04/201440511525

Resto del: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS670.54זאבי יגאל450089350302/04/201440514892

Resto del Mu: אביב שם התיק-סיור אופנה בתל: השירות                 -        1180.00ILS1,180.00רייסמן גלית450089350502/04/201440563345

Architecture: אביב שם התיק-סיור אופנה בתל: השירות                 -        1180.00ILS1,180.00רייסמן גלית450089352202/04/201440563345

סיור סוכנים מ: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -                -926.30ILSשמחי עפרה450089353102/04/201441040368

2-5.4.14נסיעה לבאקו                  -                -2693.40ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450089381903/04/201440003393

2.5.14 - 27.4נסיעה לבודפשט                  -                -3192.70ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450089379903/04/201440003393

3.3-3.4.14נסיעה לפריז                  -                -5502.01ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450089380503/04/201440003393

ס-  סגירת הזמנה 1-6.3.14לס 'נסיעה של השר ללוס אנג                 -                -33373.31ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450089383403/04/201440003393

תרגום מבחני רישוי לערבית        2926.40ILS1,890.46        1,035.95פתרונות שפה. אס. י'ג. אם450089414203/04/201440005174

ל אמיר הלוי"סט מוטות גגון  והתקנה ברכב של המנכ                 -        3599.00ILS3,599.00מ"אופן בע-חן450089397603/04/201440372601

                 -        8850.00ILS8,850.00מ"אופקים תיירות וכנסים בע450089405703/04/201440386753

... ועדות כנציג ציבור3- השתתפות ב                 -        1770.00ILS1,770.00שבי אריה450089400503/04/201440544118

 לאפ8- ו7תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריכים                  -        1852.60ILS1,852.60חלק דוד450089420503/04/201440558600

כפר נופש בקיבוץ כרמ-בדיקת תוכנית מאושרת למהנדסים         1481.49ILS-                1,481.49מ"מתכננים בע. ב.א450089432304/04/201440010639

16תוספת , ירושלים,מלון מעלה החמישה- בדיקת תקנים                   -        7407.45ILS7,407.45גולדשמידט ארדיטי אדריכ450089431504/04/201440158931

רמת, מלונית בבית המכס העליון - 2' בדיקת תקנים מס                 -        7407.45ILS7,407.45גולדשמידט ארדיטי אדריכ450089431604/04/201440158931

פניי' חוות ננה יקב רמון  לא נמצא מס- בדיקת תקנים                  -        7407.45ILS7,407.45מ"אבשלומוב אדריכלים ובינוי ערים בע450089431804/04/201440307185

מ"קדם ירושלים בע, מלון גני ירושלים- בדיקת תקנים                  -      14814.90ILS14,814.90מ"אבשלומוב אדריכלים ובינוי ערים בע450089431704/04/201440307185

מלון אדיר גרופ אשדו-בדיקת תוכנית מאושרת למהנדסים                  -        1481.49ILS1,481.49גודוביץ דקל450089432104/04/201440826927

450089432704/04/201450025023BLESS VIAGENS & EVENTOS AGR OPERADO3149.30ILS-                -                 

.18/3/14-  מ1451914' לפי הצעת מחיר מס                 -           212.40ILS212.40מ"דורקום מחשבים בע450089496606/04/201440001148

                 -           210.98ILS210.98מ"דנגוט מחשבים בע450089470906/04/201440001244

יועצת בנושא נצרות במסגרת השתלמויות שליחים                 -        5899.52ILS5,899.53הרני יסכה-צבי450089491606/04/201440158541



הרצאה לעובדים בנושא אסלאם ותיירות מוסלמית במסגרת                 -        1357.00ILS1,357.00עובדיה ירון450089489706/04/201440280619

7.5.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           785.00ILS785.00קוסוביץ מלכה450089494906/04/201440367068

:סיור טעימות בשוק הכרמל ולוינסקי שם התיק: השירות           800.00ILS-                800.00עוזר דורון ציון חיים450089501306/04/201440948074

23.4.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           785.00ILS785.00פרגו יואב450089436006/04/201441036078

.30.4.2014תךשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -                -926.30ILSשמחי עפרה450089438906/04/201441040368

Culinary Pres: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        7116.00ILS6,164.00רויטמן לאוניד450089501506/04/201441041574

באישור החשב - 30/6/14אבטחת לשכת שער יפו עד         120360.00ILS110,656.77    9,703.23מ"כפיר בטחון ומיגון אלקטרוני בע450089532207/04/201440009012

Discover Jeru: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        3808.00ILS3,265.00מרציאנו אליס450089518607/04/201440158582

ת'  מסEasy Jet:  מושבים שם התיק19מיניבוס : השירות                 -        5000.00ILS4,800.00י י תור עד בעמ450089510407/04/201440158940

רכישת כרטיסיות אימון לקבוצות באולינג                 -        1800.00ILS1,800.00מ"רשת ארבל באולינג בע450089531807/04/201440266336

תוספת שיעורים   באנגלית   לעובדים                 -        4200.14ILS4,200.00שטרק נדין לאה450089558007/04/201440282430

 לבקשת דורון אהרון3.04.14. השתתפות בסיור בים המלח                 -        1510.16ILS1,510.16מ"גלס ניהול פרוייקטים בע. י450089525107/04/201440471689

Discover: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00שבת ליאור450089517907/04/201440511525

' מסCSA Media: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        5462.00ILS3,713.90זאבי יגאל450089521307/04/201440514892

Globetrot: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           1800.00ILS600.00ריין אור450089519907/04/201440820596

450089549907/04/201450000574El Al71625.00ILS51,355.82      20,269.18      

450089560907/04/201450006360WESTKREUZ-DRUCKEREI AHRENS KG BERLI3011.59ILS2,997.91        -                 

450089555207/04/201450023638LASSALLE-HAUS92911.95ILS-                92,911.95      

450089546307/04/201450025012SARL PROJETEK8044.92ILS7,878.97        -                 

כתיבת תוכניות הדרכות והרצאות לימודי,ייעוץ וליווי       23954.00ILS-                23,954.00בן יוסף אילן450089591608/04/201440158399

ה. ' על ידי מר מרק טרנג8.4.14ד בתאריך "השתלמות מו                 -        2142.88ILS2,142.88מ"עמיאל טורס בע450089579208/04/201440158649

תכנים והרצאות-כתיבת תוכניות לימודים,ייעוץ וליווי      28744.80ILS4,551.26        24,193.54צרי אפרת450089593508/04/201440470453

קפה ועוגה: כיבוד +9.5.14השתלמות מורי דרך בתאריך                  -        2527.09ILS1,961.60מאיר-ציפמן יצחק450089590108/04/201441043323

450089601708/04/201450001340EL AL BUDAPEST3548.89ILS3,548.89        -                 

450089615608/04/201450006360WESTKREUZ-DRUCKEREI AHRENS KG BERLI1569.29ILS1,542.20        -                 

450089585208/04/201450025013CITYFORENINGEN3150.01ILS3,123.46        -                 

בקשה תקציבית עבור הפקת כתבות במסגרת ביקור האפיפיו    281350.00ILS126,128.20    155,221.80לשכת הפירסום הממשלתי450089620309/04/201410000021

בקשה לקידום סרט אינטראקיטבי      500000.00ILS484,476.64    15,523.36לשכת הפירסום הממשלתי450089620109/04/201410000021

לפי- הדפסה וכריכה שך תוכנית עבודה עבור אגף שיווק                  -           873.20ILS873.20מ"בע (1990)פרינט -גרפוס450089647409/04/201440002893

78/12השתתפות בשכר לימוד של קורס מורי דרך הזמנה                  -        14160.00ILS5,310.00לאופר אדריאן אסטבן450089657409/04/201440472745

שולחנות עג: הקלטה ותמליל של ישיבה שם התיק: השירות                 -           2567.68ILS908.60פרייבט אופיס דרים450089670009/04/201440545503

10/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה         14160.00ILS6,755.50        7,391.52וונג בארי450089662109/04/201441041523

8/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה         12000.00ILS5,725.00        6,276.00אנג לונג'יו גלי צ'צ450089660509/04/201441041525

9/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה         12000.00ILS5,725.00        6,276.00פרנקל רן450089661509/04/201441041571

7/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה         14160.00ILS6,844.00        7,320.72שריד גיורא450089659509/04/201441041583

.31.3.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS926.30שמחי עודד450089651609/04/201441043321

 במ3.4.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS926.30שמחי עודד450089652209/04/201441043321

 ב30.4.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS926.30שמחי עודד450089652609/04/201441043321

450089621809/04/201450020282CONFERENCE&EXHIBITION MANAGEMENT SE74680.80ILS69,162.98      -                 

      1000000.00ILS905,186.21    94,813.79לשכת הפירסום הממשלתי450089674010/04/201410000021

אנמוזר במסגרת מכרז הדיר' תרגום סיכום הראיון עם חב                 -           767.00ILS767.00מ"אולטקסט שרותי משרד מתקדמים בע450089693910/04/201440473934

קבלת פנים למשלחת בכירה מרוסיה בהשתתפות השר                 -        2843.29ILS2,603.23קיו-מבית מלונות דן ו, מ "טרקליני אח450089741013/04/201440016265

 מסCSA Media: אביב שם התיק-סיור אופנה בתל: השירות                 -        1180.00ILS1,180.00רייסמן גלית450089724913/04/201440563345



CSA Media: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00ריין אור450089724713/04/201440820596

Israel Desi: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        4635.00ILS4,282.00מדניקוב איגור450089724513/04/201440933625

                 -           926.30ILS926.30היימן יוסף450089765822/04/201440938020

7 תצורה 16.2.7ל "לפי מכרז חשכ                 -      17747.20ILS17,747.20מ"תים בע- מלם 450089836323/04/201440001595

Family Tour: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        7116.00ILS6,486.30גנדמן אלכסנדר450089800123/04/201440017061

' מסAir Berlin: השכרת אולם וכיבוד שם התיק: השירות                 -                -920.40ILSהירקון אזור- חברת מלונות דן 450089801523/04/201440149727

Hispanic Medi: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        7116.00ILS6,479.00חסון משה-נוב450089799523/04/201440158364

Health and Sp: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        4635.00ILS4,385.00גרטלר אליהו שרל אנדרה450089799023/04/201440158369

4: תיק'  מסQTA:  מושבים שם התיק19מיניבוס : השירות                 -        4200.00ILS3,600.00י י תור עד בעמ450089800523/04/201440158940

TV Record - B: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        7116.00ILS6,901.00ברדישבסקי מרסל450089799823/04/201440352413

Joy and Visi:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -      16470.00ILS14,118.00הנזל משה450089799323/04/201440540031

450089815323/04/201450000665EL AL ISRAEL AIRLINES SUC EN ESPANA26473.70ILS25,544.39      -                 

450089809723/04/201450001209ANTOR1588.20ILS1,583.40        -                 

450089817723/04/201450024989SEOUL CINEMA10908.40ILS11,270.78      -                 

450089816623/04/201450025056PERISCOPE SKANDINAVIE S.R.O.1241.86ILS-                1,241.86        

ניקיון ל שכת נצרת ולשכת אילת      60000.00ILS-                60,000.00הוצאה- מ "אגף המכס ומע450089862324/04/201410000125

ניקו יון  לשכת שער יפו        24780.00ILS21,340.56      3,439.44פיתוח מזרח ירושלים בעמ450089862424/04/201440009851

31.10.1, 29.8.14 23.5.14: ד בתאריכים"השתלמויות מו                 -        4984.80ILS4,984.80החברה להגנת הטבע450089920427/04/201440000346

27.5.14דמי רישום וביטוח עבור המחוזיאדה            8450.00ILS7,799.35        650.65המחלקה לספורט במקומות העבוד_ הפועל 450089964727/04/201440000536

של גרוזלם פוסט לשר וליועצת" סופשבוע"מנוי לעיתון            640.03ILS229.17           410.86מ"רוזלם פוסט בע'ג450089962627/04/201440001417

 חסאן מדאח23.4.14נסיעה להודו בתאריך                  -                -3337.05ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450089919027/04/201440003393

 אמיר הלוי לפולין24-28.4.14מצעד החיים בתאריך                  -                -10796.16ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450089936827/04/201440003393

 לשכת שר2.7.14 - 21.6נסיעה לסין בתאריך                  -                -19314.50ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450089939027/04/201440003393

 אורי שטנייברג חופש21-26.4.14נסיעה לברזיל בתאריך                  -                -20608.59ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450089935927/04/201440003393

הז . 24.11.14 27.5.14השתלמויות מורי דרך בתאריכים         4285.76ILS2,142.88        2,142.88בולוס גאדה450089922327/04/201440013368

לפי הצעת מחיר וחוזה- הדפסת חוברת כללית על ישראל                  -    112135.40ILS112,135.40מ"גסטליט חיפה בע450089975027/04/201440018072

הזמנה מ. 10.9.14, 15.5.14: ד בתאריכים"השתלמיות מו                 -        4285.76ILS4,285.76פלד ענת450089918627/04/201440158526

ה . 12.11.14 17.6.14: השתלמויות מורי דרך בתאריכים                 -        4285.76ILS4,285.76חרמץ משה450089924027/04/201440158553

הז . 4.12.14 10.6.14: השתלמויות מורי דרך בתאריכים        2930.18ILS1,465.09        1,465.09טייב גילי-טופר450089923127/04/201440174217

כיב +11.12.14 26.5.14השתלמויות מורי דרך בתאריכים         5054.18ILS2,293.45        2,760.73רז טל450089921427/04/201440195934

/53הזמנה  . 7.11.14 29.5.14ד בתאריך "השתלמויות מו                 -        2197.63ILS2,178.04הירדני תמר450089922827/04/201440532142

בקשה להיתר שינויים- אילת , מלון דליה                 -        4444.47ILS4,444.47גודוביץ דקל450089951327/04/201440826927

מלונית מעל קניון ארנה-בדיקת התאמה לתקנים פיזיים                  -        7407.45ILS7,407.45גודוביץ דקל450089950427/04/201440826927

ה+ ירושלים בדיקה חוזרת (מכון הסיבים)מלון קולוני                  -        7407.45ILS7,407.45גודוביץ דקל450089951027/04/201440826927

שמא' רח, בדיקת התאמה לתקנים פיזיים מלון כיכר ציון                 -      10370.43ILS10,370.43גודוביץ דקל450089951727/04/201440826927

,Cנופש , בדיקת התאמה לתקנים פיזיים הקמת מלון רסטל                 -      11851.92ILS11,851.92גודוביץ דקל450089951627/04/201440826927

כתיבת תכ, אלה פרסבורגר מרצה בושא שיווק ושירות' גב      22774.00ILS-                22,774.00פרסבורגר צחי450089951427/04/201441044515

450089913627/04/201450001722NEW WINE4654.48ILS4,662.52        -                 

הסבה של יתרות מהזמנות שנפתחו למרכז האר 16330000.00ILS-                ##########28.04.2014משרד התחבורה450090014028/04/201410000160

הסכום ב. 2014 בחודש ספטמבר QTAארגון והפקה של כנס                  -    250000.00ILS250,000.00מ"ארטרא בע450090035828/04/201440001144

        3727.58ILS-                4,234.72מ"ענבל חברה לביטוח בע450090022328/04/201440003393

                 -                -8685.25ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450090025228/04/201440003393

ביום ירושלים ב (לשכת מוסקבה)השתתפות משרד התיירות                  -      34740.00ILS34,740.00סוכנות היהודית450090000628/04/201440004137



 נציגי רשו20מידיבוס לסיור באתרי צליינות בגליל עם                  -        2120.46ILS2,120.46מ"מאיה תור בע450089984628/04/201440158677

לפי הצעת מח- צילום פתחת קורס צוערים במעלה החמישה            1106.25ILS752.25           354.00זמיר יוסף450090034928/04/201440393859

 עבור סוזן2014ביטוח רפואי לרבעון מאפריל עד יוני                  -      00027990.83ILS27,990.83)סוכנות לביטוח חיים - דיויד שילד450089994028/04/201440821204

צילם יצחק פרלמן                 -        1711.00ILS1,711.00מ"סיטי סטודיוס בע450090038928/04/201441044888

58/14הזמנה  . 9.4.14השתלמות מורי דרך בתאריך                  -        1071.44ILS1,071.44בורנשטין אריה450089983728/04/201441045426

450090035428/04/201450006311IC COM19301.63ILS15,247.51      4,054.12        

450090034428/04/201450006311IC COM38411.20ILS36,131.03      2,280.17        

450090033528/04/201450006361VAN TONGEREN GARIMEDIA BV10822.36ILS8,338.75        -                  24לפי הצעת מחיר מתאריך - הדפסת חוברת אילת בהולנד

450090034728/04/201450025039UNIGLOBE TRAVEL HOLLAND2179.84ILS2,153.04        -                 

Taiwan Media: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        6289.00ILS6,679.50דגן בנימין450090086729/04/201440000756

20-22.5.14נסיעה לפרנקפורט בתאריך                  -                -6646.08ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450090058529/04/201440003393

פתיחת קורס מורי דרך בשפה הסינית בהשתתפות השר                 -           649.00ILS649.00ישראל סאן בעמ450090097529/04/201440004194

                 -        2140.00ILS2,140.00טורס שרותי תיירות ונסיעות בע- בלמר 450090073829/04/201440158656

תיק'  מסQTA: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        1327.00ILS1,220.00צדוק יאיר450090085929/04/201440283923

Taiwan Media: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        3808.00ILS3,722.00דרימר אשר450090084329/04/201440537972

 מסThriathlon: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        5462.00ILS5,832.30נוימן מורן מישל מיכל450090085329/04/201440988423

80/12השתתפות בשכר לימוד של קורס מורי דרך הזמנה                  -      14160.00ILS13,511.00ברון הנדריק ניקו450090074929/04/201441044186

79/12השתתפןת בשכר לימוד של קורס מורי דרך הזמנ                  -      14160.00ILS13,511.00אלבז מיכל450090074129/04/201441045164

11/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה                  -      14160.00ILS13,509.82גירור אורי450090069329/04/201441045246

450090095329/04/201450017341EL AL ISRAEL AIRLINES LTD26460.98ILS26,179.97      -                 

450090078829/04/201450023581TOURMAG.COM4638.05ILS4,551.26        -                 

13/14הזמנה . השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך         14160.00ILS6,844.00        7,320.72חזקיהו אנלי שרה קטרינה450090122530/04/201440565260

12/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה         14160.00ILS6,755.50        7,405.68דאהר אמיל450090120830/04/201441045679

450090168630/04/201450024990NYHEMSVECKAN3448.90ILS2,069.19        -                 2014\10\30 י זהר כי לא יבואו יותר''ההזמנה נסגרה ע

450090176330/04/201450025067MARSELLE FONTOURA BENZI DE LIMA1155.00ILS-                1,155.00        

כרטיס טיסה מברזיל למשלחת אינסטגרם                 -                -8103.98ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450090230301/05/201440003393

59/14 הזמנה 19.5.14השתלמות בתאריך                  -        1339.30ILS1,339.30בולוס גאדה450090209801/05/201440013368

ציוד לקבוצת טניס שולחן                 -        2999.97ILS2,999.97אלנסקי אירינה450090207301/05/201440325463

כדורי באולינג לשחקני המשרד                 -        4838.00ILS4,838.00צרני ליאונרד איזדור450090220601/05/201441045850

סוכר   למטבחונים                 -        1292.10ILS1,292.10בעמ (1974)קרביץ 450090248404/05/201440001103

ציוד משרדי                 -        8167.96ILS8,167.96"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 450090243104/05/201440001337

כרטיסי טיסה לישראל עבור איל קרלין ובני משפחתו לרג                 -                -27693.60ILSמ"ענבל חברה לביטוח בע450090270304/05/201440003393

ג  לסיור בירושלים"מינבוסים   לעובדי נתב  3391.32ILS3,391.32        -                 2מ"מאיה תור בע450090248104/05/201440158677

שי י ליום העטבד ויום העצמאות לעובדים                 -      10590.50ILS10,590.50מ"דנלר בע450090246604/05/201440268448

הדרכ ה  למנהלים                 -                -1770.00ILSמימון זהר450090242304/05/201441032588

14/14הזמנה . השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך         14160.00ILS6,844.00        7,320.72חמישה מיכל אדל450090251204/05/201441046341

קפה ועוגה הז:  כיבוד10.6.14כיבוד למשתלמים בתאריך                  -           1062.00ILS807.12לוי רינה450090274104/05/201441046427

450090255804/05/201450006301G4S SECURITY SERVICES AB5230.83ILS5,071.46        -                   17/5/14אבטחת יריד התיירות בשטוקוהולם

60/14הזמנה  . 7.5.14ד בתאריך "השתלמות מו                 -                -2142.88ILSגורן אבנר450090339605/05/201440158360

 מCrusaders: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        5260.00ILS4,231.00קדם פול450090345405/05/201440180353

GQ Magazine: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        4308.00ILS2,686.00בן ברוך יהודה450090342605/05/201440322522

26.5.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS926.30בצלאל יחזקאל חי450090316605/05/201440375762

ATV Azerbai: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        6212.00ILS4,831.30זאבי יגאל450090345105/05/201440514892



13.5.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS926.30כהן אריאל יעקב450090315905/05/201441005358

תיק'  מסGQ Magazine:  מושבים שם התיק7רכב : השירות                 -        7100.00ILS5,278.00כרמלי גיא450090344305/05/201441035462

           50000.00ILS49,288.95      711.05לשכת הפירסום הממשלתי450090408607/05/201410000021

26תשלום עבור אוטובוס ממוגן לסיור מחליטנים בתאריך                  -        2900.00ILS2,900.00מ"החברה המרכזית לפיתוח השומרון בע450090364207/05/201440017311

 מוש7הדרכה ברכב , 11 - 15.5.14הדרכה בלבד : השירות                 -        9894.00ILS7,260.00מרציאנו אליס450090384007/05/201440158582

 -Gospel TV: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        8116.00ILS6,376.00בן דוד ציון450090382107/05/201440196935

ATV Hungary: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        8116.00ILS6,618.00ה'וז'בודרוגי ז450090377207/05/201440214945

ATV Azerb: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00שבת ליאור450090379807/05/201440511525

Ana Paula Valad: רכב סוואנה מפואר שם התיק: השירות                 -      16700.00ILS11,852.00מ"בע (2011)סופרב שירותי תיירות 450090381107/05/201440523173

Taiwan Pr: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00ריין אור450090382707/05/201440820596

ATV Hunga: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00רוט הלנה450090378007/05/201440821875

GQ Magazi: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           800.00ILS-                800.00עוזר דורון ציון חיים450090380207/05/201440948074

ATV Hungary: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -           1452.00ILS952.00מ"שתור חוויה ישראלית בע450090379107/05/201441036326

450090375507/05/201450000507El - Al Israel Airlines18409.43ILS14,305.04      4,104.39        

450090377607/05/201450001701SGTA AGENCE AXA1647.40ILS1,601.91        -                 

450090374907/05/201450001722NEW WINE4650.50ILS-                -                 

450090375107/05/201450002363UBM INFORMATION LTD9767.79ILS8,100.07        -                 

450090378407/05/201450003589MR.LICHTFELD1775.37ILS1,751.32        -                 

450090376107/05/201450020330LONDON REMOVALS (U.K) LTD3220.92ILS3,223.02        -                 

450090404407/05/201450025065AGENCE FG20152.86ILS-                -                 

   אשר ונונו   חזי שחר14/15/5כנס משמעת           2000.00ILS1,000.00        1,000.00משרד ראש הממשלה450090417708/05/201410000020

    מחיק80/120לוח כתיבה   מגנטי מסגרת אלמונים                    -           228.21ILS228.21"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 450090426608/05/201440001337

סקר תיירות נכנסת- תרגום מעברית לאנגלית            1150.50ILS997.10           153.40מ"אולטקסט שרותי משרד מתקדמים בע450090461708/05/201440473934

450090459708/05/201450000705EL AL116513.98ILS55,398.64      61,115.34      

450090456608/05/201450005566RON RIESS1536.64ILS-                -                 

6עבודות חשמל ותקשורת בחדר החשב ובקומה                  -        2752.10ILS2,752.10מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ450090531611/05/201440004697

יעוץ והכוונה של מורה דרך לעריכת קטעי ווידאו בביקו                 -        5310.00ILS1,416.00קינן ניר450090542511/05/201440158547

 במפרץ אמנוןAכפר נופש - בדיקת תקנים                  -        8888.94ILS8,888.94גולדשמידט ארדיטי אדריכ450090495111/05/201440158931

אילת, הרחבת מלון הרודס פורום- בדיקת תקנים                   -      13333.41ILS13,333.41גולדשמידט ארדיטי אדריכ450090509611/05/201440158931

א בדיקת התאמה לתקנים פ" במתחם שרונה תAמלון חדרים                  -      16296.39ILS16,296.39גולדשמידט ארדיטי אדריכ450090509211/05/201440158931

ארוחת צהרים לנציגי רשות ההגירה והאוכלוסין במסגרת                 -                -1440.07ILSרוברג אלכסנדר אילן450090531111/05/201440286446

 חדר124,  קומות8גרסת )מלון אריסטובולוס בירושלים                  -        4444.47ILS4,444.47גודוביץ דקל450090494311/05/201440826927

 ירושלים בדיקת התאמה לתקני54הנביאים ' ברח-54מלון                  -        7407.45ILS7,407.45גודוביץ דקל450090492511/05/201440826927

טבריה בדיקת התאמה לתקנ, ארז נכסים, ביבס' מלון ברח                 -      10370.43ILS10,370.43גודוביץ דקל450090493511/05/201440826927

Food and Wine - USA:  מושבים שם התיק7רכב : השירות                 -      13700.00ILS12,142.84כרמלי גיא450090545011/05/201441035462

450090487611/05/201450002984SAFE 4 U LTD216382.40ILS118,069.93    100,047.78     ב פרוטוקול ועדת מכרזים" מצ2014אבטחת לשכת לונדון

    200000.00ILS59,181.72      140,818.28לשכת הפירסום הממשלתי450090599912/05/201410000021

1.4.14-1.5.15שרותי מיקוד וסיור לשכת שער יפו                 -        1840.80ILS1,840.80מ"מוקד הבטחון הישראלי בע- שמאור 450090553912/05/201440001309

16.5.3לפי מכרז חשכל                  -           500.27ILS500.27"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 450090606312/05/201440001337

450090576612/05/201450003572BOLLIGER41987.44ILS42,156.17      -                  תום שיר- שילוח מטען ממילאנו לישראל עבור צבי לוטן

450090603612/05/201450003583ACCENTE GASTRONOMIE SERVICE GMBH20883.12ILS20,152.19      -                 

קורס הסמכה לממונים העמדת מידע  לממונים                 -        2300.00ILS2,300.00משרד ראש הממשלה450090633413/05/201410000020

2014חשבונות אינטרנט         118000.00ILS28,228.56      89,771.44מ"ן בע'נטוויז 450090631813/05/201440001406013



  אמראיקנה21/22/05/14ל   "ל ולמנכ"חדר לנהג  מנכ                 -           752.00ILS752.00מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת 450090643113/05/201440009457

חוות ערנדל בערבה- בדיקת תקנים        7407.45ILS-                7,407.45מ"מתכננים בע. ב.א450090645213/05/201440010639

אתגרים ברמה, חניון קמפינג, חאן אל על- בדיקת תקנים                 -        7407.45ILS7,407.45מ"מתכננים בע. ב.א450090646213/05/201440010639

מ בדיקת התאמה ל"ד ליזמות בע.ד.ע, נצרת, מלון תאברי                 -      10370.43ILS10,370.43מ"מתכננים בע. ב.א450090644713/05/201440010639

א" ת16יורדי הסירה ' מלון ברח- בקשה להיתר שינויים                 -        7407.45ILS7,407.45מ"אבשלומוב אדריכלים ובינוי ערים בע450090643413/05/201440307185

עליאש ירושלים בדיקת התאמה לתק' מלונית סוויטות ברח                 -        7407.45ILS7,407.45מ"אבשלומוב אדריכלים ובינוי ערים בע450090644013/05/201440307185

מלונית הבית הספרדי ירושלים-בדיקת תקנים                 -        7407.45ILS7,407.45מ"טיטו אדריכלים ומתכנני ערים בע450090647213/05/201440451339

.אלה ר' חב,  ירושלים42' ורג'המלך ג' השבת מלון ברח                 -        8888.94ILS8,888.94מ"טיטו אדריכלים ומתכנני ערים בע450090647013/05/201440451339

אמות השקעות, א" ת46בגין ' מלון ברח- בדיקת תקנים                 -      11851.92ILS11,851.92מ"טיטו אדריכלים ומתכנני ערים בע450090647413/05/201440451339

הסבה למלון במבנה התחנה המרכזית ירושל- בדיקת תקנים      11851.92ILS-                11,851.92מ"טיטו אדריכלים ומתכנני ערים בע450090648813/05/201440451339

'ורג'רח המלך ג, מלון מגדלי היכל שלמה- בדיקת תקנים                 -      13333.41ILS13,333.41מ"טיטו אדריכלים ומתכנני ערים בע450090650813/05/201440451339

Egeria - Sp: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        8116.00ILS5,950.00מ"קובי תורס בע450090672713/05/201440481070

2014ציוד ספורט לנבחרות במחוזיאדה                  -        3150.60ILS3,150.60מבשוף ערן בצלאל450090619613/05/201440519916

Minister of Tourism: תמליל ומטליט שם התיק: השירות                 -           908.60ILS908.60פרייבט אופיס דרים450090673813/05/201440545503

Tel Aviv an: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        7164.00ILS6,784.00קציר אורי450090673113/05/201440994406

הפקת מדבקה עם לוגו+  פרחים עטופים בצלופן1000עבור                  -        7080.00ILS7,080.00סהלי ויסאם450090617213/05/201441048035

 על ידי גב10.8.14, 8.6.14השתלמות מורי דרך בתאריך                  -        2197.63ILS2,197.64מ"קונסלטינג בע. ש. ת. ק. מ450090621313/05/201441048036

450090673313/05/201450000710Allmayer Peterschick Mack9508.00ILS5,368.84        4,139.16        

450090611813/05/201450025069LIVE THE CITY LTD14884.86ILS-                14,884.86      

קול קורא למלונאים+ פרסום דירוג בתי מלון       70000.00ILS13,951.25      56,048.75לשכת הפירסום הממשלתי450090710514/05/201410000021

DEad Sea and:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        10450.50ILS9,980.00שילה יעל450090710614/05/201440158487

Orthodox TV:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -      15053.00ILS12,945.90אבן חמאד יונס450090708814/05/201440458646

Catholic Pr:  מושבים שם התיק11הדרכה ברכב : השירות                 -      18970.00ILS15,148.43הררי רון450090710114/05/201440495776

Tel Aviv: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00שבת ליאור450090709214/05/201440511525

Food and Wi: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        7164.00ILS6,994.00מ"הדרכה וייעוץ בע- אושר450090707014/05/201440525217

Slovak Press: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        8116.00ILS7,748.60דור מיכה450090716914/05/201441045680

מנהלי מדיה   חברתית  מנהלי מדיה ניצן אילן                 -        6500.01ILS5,310.00מ" בע2011 (ז.ב)מכללת ניו מדיה 450090756915/05/201440514718

450090761415/05/201450004308GLOBAL AIR TRANSPORT SERVICES PVT L19157.93ILS19,261.16      -                 

450090751115/05/201450005803HOTEL LORD BYRON1308.49ILS1,310.00        -                  22-23.5.14נסיעה לפריז בתאריך

450090760915/05/201450025050FLORENT SABATIER2370.45ILS2,297.20        -                 

450090777816/05/201450000807PLUS BEURS 5043202.20ILS18,138.73      -                 2014\10\30 י זהר כי לא יבואו יותר''ההזמנה נסגרה ע

תוספת  לסריקת מסמכים לאמרכלות                 -        2360.00ILS2,360.00מ"סטור מערכות בע'אימג450090808418/05/201440007053

19.5.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS785.00דהאן יותם450090790018/05/201441048545

15/14. השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך                  -      14160.00ILS13,511.00טייט אבה לואיז450090796118/05/201441048581

450090832018/05/201450001180MSE TOURS TRAVEL AGENCY55640.51ILS-                -                 

450090812518/05/201450025114TOURIST FORUM S.L.15805.97ILS-                15,805.96      

24/6/14כנס מנהלי הדרכה                    -           150.00ILS150.00משרד ראש הממשלה450090855519/05/201410000020

: שם התיק16 - 17.5.14 מושבים 7הדרכה ברכב : השירות                 -      13636.00ILS11,096.00דגן בנימין450090877819/05/201440000756

2/2012ציוד    משרדי   הוראת שעה                  -        9569.32ILS9,569.33"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 450090857619/05/201440001337

פקס  חוזר           5900.00ILS5,685.88        214.12מ" בע2000פקס חוזר 450090847619/05/201440180142

התחייבות לכנפי משק תשלום עבור חדרים למשתתפי המחוז                 -      43632.00ILS43,360.00מ"כנפי משק תור בע450090884019/05/201440189770

Active Vacat:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        12219.00ILS9,837.71רוקמן חיים הוורד450090876319/05/201440228921

פתיחת הקרוואנים בחורשת טל בהשתתפות השר                 -        1141.30ILS1,141.30שורר ניצן450090885219/05/201440276782



הדרכה למנהלים        1770.00ILS-                1,770.00מ"קפיטל בע-פילת מקבוצת היי450090846719/05/201440405048

: שם התיק16 - 17.5.14 מושבים 7הדרכה ברכב : השירות                 -        5134.00ILS3,495.50גולני אורי450090877419/05/201440439126

פ"בוחנת בכתב ובע-ויויאן רז עזרה בתחום הבחינות' גב        11210.00ILS2,017.80        9,192.20מ"בע (2011)סופרב שירותי תיירות 450090841619/05/201440523173

: שם התיק16 - 17.5.14 מושבים 7הדרכה ברכב : השירות                 -      13636.00ILS11,392.00פוזניאנסקי יוליה450090877019/05/201440946913

ל בטיול לכפרים דרוזי"ללשכת מנכ- ארוחת צהרים וקפה                  -        1227.20ILS1,227.20מ"עמים וטעמים אל כרמל בע450090871019/05/201440987996

.פ"בוחנת בכתב ובע- עזרה בתחום הבחינות        11210.00ILS8,183.30        3,026.70שפירא כנרת-ארד450090840519/05/201441034964

 בלוMEETING SHOWשירותי צילום והדפסת מגנטים ביריד                  -      16372.50ILS15,703.44דבש רונן450090842419/05/201441048686

450090880119/05/201450000507El - Al Israel Airlines6512.58ILS4,268.12        2,279.40        

450090856219/05/201450000720Data Wing7121.85ILS7,153.80        -                 

450090870919/05/201450000900PROTECTIM SECURITY1852.58ILS-                1,852.58        22.5.14יריד תיירות בפריז ' אב

450090881019/05/201450002757SOLVEX TOURNE LTD341081.55ILS-                341,081.55    Joint promotion agreement with Solvex-Tourne. Ter

450090874119/05/201450023617GLOBALSCOPE LIMITED59741.01ILS-                59,741.02      Joint promoion agreement with Globalscope Limited

450090880219/05/201450024992OMEGA TOURS & TRAVEL PTE LTD20766.00ILS-                20,766.00      

450090860419/05/201450025049BLUE MANCHESTER LTD - HILTON MANCHE24739.07ILS13,086.00      11,655.77      

450090860819/05/201450025071BAFTA MANAGEMENT LTD17252.51ILS1,809.39        15,508.07      

450090861519/05/201450025071BAFTA MANAGEMENT LTD132654.20ILS110,630.47    27,045.80      

450090859819/05/201450025112TABI AIR TRAVEL94004.22ILS-                94,004.23      

סטין טימברלייק ע' כרטיסים להופעה של ג4הזמנה עבור                  -        1200.01ILS1,200.01מ"אהוד שיווק הפקה ויזמות בע.א450090921020/05/201441048830

450090906120/05/201450000574El Al6985.14ILS7,004.65        -                 

450090917220/05/201450002543THE KUKMIN DAILY LTD115943.87ILS127,623.06    -                 

450090898120/05/201450002771EMBASSY OF ISRAEL - LATVIA71083.50ILS-                -                 2014\6\30 י זהר כי בוצע העברה בנק''ההזמנה נסגרה ע

450090918420/05/201450003496CATAI TOURS79968.94ILS79,639.88      -                 

450090919320/05/201450004948THOMAS COOK INDIA LTD228853.58ILS-                228,853.58    

450090905920/05/201450005532CHINA EXPRESS CO LIMITED6217.20ILS6,282.00        -                 

450090917620/05/201450006261GALILEE TOUR68213.05ILS-                68,213.05      

450090894220/05/201450025103EOLYS BEAUTE11254.89ILS11,054.39      -                 

450090923320/05/201450025107HOST MILAN S.R.L.27106.51ILS26,849.11      -                 

450090933120/05/201450025113EVANGELISKA FRIKYRHAU3139.80ILS1,924.74        -                 2014\10\30 י זהר כי לא יבואו יותר''ההזמנה נסגרה ע

450090903920/05/201450025115CERTAIN THINGS S.A10283.41ILS5,678.93        4,549.34        הפקה ושליחת ניוזלטר לסוכנים

הנפקת תעודות עיתונאים לביקור האפיפיור שם: השירות        1500.00ILS-                1,500.00לשכת העיתונות הממשלתית450090966121/05/201410000024

: שם התיק16 - 17.5.14 מושבים 7הדרכה ברכב : השירות                 -        2817.00ILS1,292.00גרטלר אליהו שרל אנדרה450090952021/05/201440158369

 -Easy Jet: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        6212.00ILS5,292.60קרני אילה450090956121/05/201440159087

Catholic Pre:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        12219.00ILS9,976.00אבו רביעה עלי450090955021/05/201440221111

Pope Winner: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        6212.00ILS5,780.00ברדישבסקי מרסל450090952621/05/201440352413

Easy Jet: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00שבת ליאור450090956321/05/201440511525

תיק'  מסPope Winner:  מושבים שם התיק7רכב : השירות                 -        11000.00ILS9,600.00מ"בע (2011)סופרב שירותי תיירות 450090954321/05/201440523173

 מסEasy Jet - Italy:  מושבים שם התיק7רכב : השירות                 -        14500.00ILS8,980.03מ"בע (2011)סופרב שירותי תיירות 450090957221/05/201440523173

Slovak Pr: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           836.00ILS630.00רוט הלנה450090953521/05/201440821875

Pope's Visi: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        6212.00ILS5,230.80שר שלום דורון450090953321/05/201441033408

450090975221/05/201450000999KULTOUR FERIENREISEN347501.28ILS-                347,501.28    

450090976421/05/201450002040STOCKHOLM MASSAN AB6440.60ILS3,213.75        -                 2014\11\13 י זהר כי לא יבואו יותר''ההזמנה ננעלה ע

450090951321/05/201450025092COVRA NV5047.26ILS-                5,047.26        השמדת מכונת שיקוף בלשכת אמסטרדם בהתאם להחלטת וועד

450090938321/05/201450025116SAVOY23763.00ILS21,112.80      -                 



Foreigh Jour:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -           2817.00ILS625.00שטרנבך אהוד שמעון450090995722/05/201440006652

Indian Pres: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        6212.00ILS4,760.00גרטלר אליהו שרל אנדרה450090994422/05/201440158369

' מסPEWTN TV:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        12219.00ILS9,919.00קורין יצחק450090993622/05/201440159095

Pope Visit: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -           1452.00ILS785.00מואטי דוד450090994822/05/201440223052

Foreign Jour:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        3717.00ILS1,757.80גולני אורי450090996022/05/201440439126

Jerusalem M: שם התיק (יום שישי)ארוחת ערב : השירות                 -        4351.16ILS4,351.00מ"ברדוני גרוזלים בע450090997322/05/201440573943

Keren Corpr: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות        1452.00ILS-                1,452.00מ"שתור חוויה ישראלית בע450090993422/05/201441036326

450091018522/05/201450002671HERLIN WIDERBERG21591.35ILS17,582.92      -                 

תקציב עבור קמפיין מוזיקה באירופה    714900.00ILS574,204.04    138,310.23לשכת הפירסום הממשלתי450091076825/05/201410000021

25/26/5חדר לשר   מלון קראון פלאזה                  -           843.70ILS843.70מ"בע. י.ה.מלונות הירדן מ450091049425/05/201440001594

  הרגלים למנ הלים7קורס                  -      21352.10ILS20,974.50הדרכה ייעוץ וחניכה- קבוצת מומנטום 450091040725/05/201440004650

חותמות   דחוף לחשב  המשרד   באישור החשב                 -           307.98ILS307.98עמיאל אהרן450091039725/05/201440006629

סריקת  מסמכים תוספת להזמנה   הוראת שעה                 -        2596.00ILS2,596.00מ"סטור מערכות בע'אימג450091063025/05/201440007053

ב איושר"רצ- פא "עבור סבב הרצאות לקהל האוונגלי בצ                 -      19114.48ILS19,332.00שילה שחר דוד450091058125/05/201440158433

En Route Mag:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        5134.00ILS2,792.00שילה יעל450091045625/05/201440158487

סיור צוערים: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -           1152.00ILS910.30ולטר קרול קרניאל450091043525/05/201440185947

Foreign Jour:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        5134.00ILS1,292.00הסנסון דייב450091041825/05/201440284117

St. Peter: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.62זאבי יגאל450091044425/05/201440514892

Active Va: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00ריין אור450091044825/05/201440820596

Tour Out-Pr: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        7164.00ILS4,760.00מדניקוב איגור450091045325/05/201440933625

Keren Copru: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות        1452.00ILS-                1,452.00מ"שתור חוויה ישראלית בע450091042225/05/201441036326

סיורי צוערי: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות        9312.24ILS3,823.20        4,792.84מ"שתור חוויה ישראלית בע450091043125/05/201441036326

 לי10- ו9תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריכים                  -        1852.60ILS1,570.00דהאן יותם450091051825/05/201441048545

450091042925/05/201450002488JETAIR NV40898.95ILS-                40,898.96      

450091055925/05/201450003456TESIS27211.95ILS17,911.77      9,070.65        

450091041225/05/201450017350ASSEMBLIES OF GOD CORPORATE6470.64ILS6,397.60        -                 

450091074425/05/201450025108ROLAND VOS CATERING & EVENTS992.09ILS919.86           -                 עבור כיבוד לסמינר סוכנים

  טופס הערכה ומשוב2612טופס                     -           900.00ILS900.00המדפיס הממשלתי450091109026/05/201410000173

בית הלל פיתוח פארק אופניים אתגרי הש- מבואות חרמון    200000.00ILS-                200,000.00החברה הממשלתית לתיירות450091115226/05/201440009838

"פיתוח גן הראשונים השתתפות נגב גליל לפי צת-יבניאל    400000.00ILS-                400,000.00החברה הממשלתית לתיירות450091114626/05/201440009838

פ מיו"גרעין הכפר השתתפות נגב גליל לפי צת-  חורפיש    500000.00ILS-                500,000.00החברה הממשלתית לתיירות450091114526/05/201440009838

ל השתתפות נגב גליל מותנה במי"פארק קק, קריית שמונה    900000.00ILS-                900,000.00החברה הממשלתית לתיירות450091111026/05/201440009838

1000000.00ILS-                1,000,000.00החברה הממשלתית לתיירות450091106526/05/201440009838 שביל אופניים מיתר השתתפות נגב גליל מותנה במינימום 

1000000.00ILS-                1,000,000.00החברה הממשלתית לתיירות450091110226/05/201440009838 ניצנה השתתפות נגב-באר שבע: שביל אופניים חוצה נגב 

'א14/14- הזמנה 11.6.14השתלמות מורי דרך בתאריך                  -        2142.88ILS2,142.88מירון איל450091102426/05/201440159106

450091107226/05/201450000957SOLVEX( CYPRUS) LIMITED113163.25ILS-                113,163.25    Joint promotion agreement with Solvex (Cyprus) Lt

450091119726/05/201450001449DERTOUR319897.23ILS-                319,897.23    

450091111526/05/201450002991RAIMUND DIETERICH SPEZIALITAETEN2198.97ILS2,179.58        -                 

450091141626/05/201450004329EL AL ISRAEL AIRLINES LTD1891.58ILS1,881.82        -                  אירוח עיתונאים באופרה מצדה-  כרטיסי טיסה 2רכישת

450091116226/05/201450025040SCHWARZ E-COMMERCE GMBH & CO. KG28519.80ILS-                28,519.80      

450091109226/05/201450025122AFAN PRESENTS S.L.3153.34ILS3,121.43        -                 

21/8/14- 28/5/14השכרת רכב עבור יועצת שר לתקופה של                 -        9393.00ILS9,393.02מינהל הרכב הממשלתי450091178127/05/201410000193

עדכון סרטון קתולי לאחר ביקור  האפפיור פרציסקוס לא      11564.00ILS-                11,564.00מ"אלבטרוס צילום אוויר בע450091197527/05/201440001276



א"בצפ- טיסות וביטוח עבור המרצה שחר שילה         8074.33ILS-                9,215.16מ"ענבל חברה לביטוח בע450091188527/05/201440003393

כיבוד לשכת שר בכנ- הפעלת מערך ההסעדה במשכן הכנסת       19216.30ILS179.00           19,037.30סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל450091147927/05/201440004929

אביבית שויקי בוחנת בכתב ו' גב- עזרה בתחום הבחינות        9500.00ILS4,655.00        4,845.00(צ"חל)מ "נאות קדומים בע450091147827/05/201440011794

81/12הזמנה . השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך                 -      14160.00ILS13,511.00דרורי מיכל450091192827/05/201441049698

16/14- הזמנה . השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך        14160.00ILS6,755.50        7,405.68ילין מור גולדי450091192327/05/201441049835

28.5.2014בתאירך - הדרכת סיור מחליטנים                  -           926.30ILS785.00גולן צבי450091196127/05/201441050142

450091164227/05/201450000709Meiers Weltreisen175872.34ILS-                175,872.34    

450091159927/05/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES1091.74ILS1,087.15        -                 

450091159227/05/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES5285.81ILS5,263.58        -                 

450091154027/05/201450005414SECURITY CONCEPTS BV2934.69ILS2,452.86        467.73           סה. 27/5/14הולנד בתאריך , אבטחת יריד התיירות בהאג

450091194327/05/201450024963TAKS TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURI59539.20ILS-                59,539.20      

450091196627/05/201450025111TAINIKS VIAGENS E TURISMO LTDA1421.99ILS-                -                 

    750000.00ILS278,504.42    471,495.58לשכת הפירסום הממשלתי450091202328/05/201410000021

. עבור חדרי ישיבות במשרד16.4.7ל "לפי מכרז חשכ                 -      17801.48ILS17,801.48מ"ואל בע'ארקו ויז450091245028/05/201440017429

בדיקת הת ( יח32הוספת )- הרחבת כפר הנופש מרום גולן                 -        7407.45ILS7,407.45גולדשמידט ארדיטי אדריכ450091229828/05/201440158931

 ירושלים בדיקת התאמה לתקנ4צפניה ' השבת מלונית ברח                 -        7407.45ILS7,407.45מ"אבשלומוב אדריכלים ובינוי ערים בע450091216628/05/201440307185

ל"מנכ. ל, 5שר קומה . ל: שדרוג חדרי ישיבות כדלהלן    125566.63ILS-                125,566.63מ"הנדסה בע (3000). מ.ד450091247528/05/201440328129

בדיקה חוזרת להתאמה לתקנים- מלון סי לייף נהריה                  -        4444.47ILS4,444.47גודוביץ דקל450091212028/05/201440826927

450091228428/05/201450000891HAMBURG MESSE UND CONGRESS14030.54ILS-                14,030.54      

450091202928/05/201450002503BIBLE SOCIETY RESOURCES LTD8219.44ILS8,393.27        -                 

450091203228/05/201450002503BIBLE SOCIETY RESOURCES LTD28641.99ILS19,004.54      10,024.67       השתתפות בירידCRE 2015 במאי

450091225228/05/201450003637NLA MEDIA ACCESS LIMITED7657.42ILS7,643.56        -                 

450091243328/05/201450025123SHANGHAI CTRIP COMMERCE CO., LIMITE222834.00ILS-                222,834.00    

                 -           820.10ILS820.10בעמ (1974)קרביץ 450091254229/05/201440001103

שוברים אמצע שבוע לעובדי המשרד                 -        10384.00ILS8,800.00מ"ישראייר תעופה ותיירות בע450091282229/05/201440001263

יפו בדיקה חוזרת להתאמה לתקנים, מלון בית הקישלה                 -        5185.22ILS5,185.22גולדשמידט ארדיטי אדריכ450091264629/05/201440158931

Justin Ti: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS799.00ולטר קרול קרניאל450091281729/05/201440185947

450091261129/05/201450003411DAISY COMMUNICATIONS LTD2970.70ILS-                2,970.70        התקנת קו טלפון למערכת האזעקה בלשכת לונדון בעלות ח

450091290329/05/201450004329EL AL ISRAEL AIRLINES LTD3047.64ILS3,037.15        -                 4  גאווה מפו+ אירוח אופרה - כרטיסי טיסה לעיתונאים

450091260329/05/201450023454ACROMAS HOLIDAYS LTD - TITAN TRAVEL14866.36ILS-                14,866.36      

שתיה   למטבחונים   וכוסות                 -      22731.52ILS22,731.52בעמ (1974)קרביץ 450091298301/06/201440001103

נס  קפפה טסטר צויס                 -        7901.28ILS7,901.28מ"שיווק מזון בע,מוצרי אלברט450091299101/06/201440001277

כיבוד   לפרידה מהחשב   ביש יבת הנהלה                 -           488.52ILS488.52מ"שרותי הארחה והסעדה בע. מ.א.ר.ב450091324101/06/201440158861

כיבוד   לתלמדי קדמה                 -           701.44ILS701.44מ"שרותי הארחה והסעדה בע. מ.א.ר.ב450091324601/06/201440158861

תייר, ייעוץ ובניית תוכניות לימודים ליזמים, הרצאות      28744.80ILS11,737.46      17,007.34מ"בינה יתרה בע450091342501/06/201440522774

כיבוד  לטקס פרידה   ליהודה שן                 -           883.82ILS883.82מ"אינגליש קייק בע450091357202/06/201440001269

Opera La Tra:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -      12219.00ILS10,263.35שטרנבך אהוד שמעון450091379702/06/201440006652

2: קורס צוערים תקופה: ארוחת צהרים שם התיק: השירות                 -           483.85ILS504.00שותפות מוגבלת- עין גדי תיירות 450091375202/06/201440009024

Opera La Tra:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -      13636.00ILS11,711.00גנדמן אלכסנדר450091381302/06/201440017061

Opera La Tra:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        3342.00ILS1,457.00גרטלר אליהו שרל אנדרה450091383302/06/201440158369

General Pre: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        7164.00ILS5,719.30זלמן אנטולי450091370502/06/201440158598

 -Gay Pride: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות                 -        8116.00ILS7,225.00ולטר קרול קרניאל450091378802/06/201440185947

Opera La Tra:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -      13636.00ILS10,005.40אבו רביעה עלי450091380802/06/201440221111



Opera La T:  מושבים ששם התיק11הדרכה ברכב : השירות                 -      15636.00ILS12,336.00צדוק יאיר450091380102/06/201440283923

 -Gay Pride: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות                 -        9068.00ILS6,122.00אוהב ציון כרמלה קרולינה450091378302/06/201440335334

:תיק' סיור צוערים מס: ארוחת צהרים שם התיק: השירות                 -           483.85ILS432.00עבאס כמאל450091366402/06/201440396967

Cosmopolita: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        5260.00ILS3,500.10נחמה-בר עם נורית450091368202/06/201440449244

Opera La Tr:  מושבים ששם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -      15053.00ILS10,965.00חפץ דוד450091381602/06/201440472334

Opera La Tra:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        13636.00ILS9,976.00פוזניאנסקי יוליה450091382602/06/201440946913

General P: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           800.00ILS-                800.00עוזר דורון ציון חיים450091370602/06/201440948074

 -Gay Pride: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        7164.00ILS6,138.90שר שלום דורון450091376602/06/201441033408

 -Gay Pride: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות                 -        6212.00ILS5,170.00מרגלית מיכה450091377602/06/201441034841

450091377302/06/201450000808TELEFOONGIDS MEDIA BV2231.76ILS2,201.43        -                 

450091375402/06/201450001209ANTOR4168.00ILS2,048.40        -                 

450091391502/06/201450003218HOLIDAY INN REGENTS PARK4361.85ILS3,489.60        872.37           

18.6.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           785.00ILS785.00אבו ריש מופיד450091441605/06/201440527103

16.6.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך            926.30ILS-                926.30בר מאיר מיכה450091465705/06/201440951562

                 -        5664.00ILS5,664.00אזולאי תומר450091462405/06/201441052053

 המשך שירות עד3 מהדורה 2009 מממ 16.3.5ל "מכרז חשכ                 -      91825.24ILS91,825.24מ"בינת תקשורת מחשבים בע450091552208/06/201440001108

מס" Opera "La Traviata: ארוחת ערב שם התיק: השירות                 -        7392.23ILS6,899.00מ"אלדיאר בע450091524208/06/201440001522

מס" Opera "La Traviata: ארוחת ערב שם התיק: השירות                 -      12936.51ILS12,936.00מ"קפה בויה בע450091523808/06/201440019779

מס" Opera "La Traviata: ארוחת ערב שם התיק: השירות                 -                -11424.29ILSמ"אורי בורי בע450091523508/06/201440158835

Opera "La Tr:  הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        7164.00ILS6,337.50קדם פול450091520908/06/201440180353

מס" Opera "La Traviata: ארוחת ערב שם התיק: השירות                 -        6809.64ILS3,830.40מ"פיבי שרותי מזון ומסעדנות בע450091524608/06/201440216448

22/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה                  -      14160.00ILS13,509.82מוסקטי ענו אלינור450091508508/06/201440314284

מס" Opera "La Traviata: ארוחת ערב שם התיק: השירות                 -      10282.99ILS10,282.21מ"האקליפטוס הירושלמי בע450091522408/06/201440330399

17/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה         14160.00ILS6,755.50        7,405.68קרמר מרסיו450091505708/06/201440514076

תיק'  מסRussian VIP:  מושבים שם התיק5רכב : השירות                 -        9500.00ILS9,079.51מ"בע (2011)סופרב שירותי תיירות 450091527608/06/201440523173

Opera "La: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00ריין אור450091524908/06/201440820596

Opera "La: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS630.00רוט הלנה450091525308/06/201440821875

Russian VIP:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -                -10802.00ILSפוזניאנסקי יוליה450091526008/06/201440946913

מס" Opera "La Traviata: ארוחת ערב שם התיק: השירות                 -        6720.34ILS6,048.00מ"ויקי כריסטינה בע450091523008/06/201440959345

Opera "La Tr:  הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        8116.00ILS7,984.00נוימן מורן מישל מיכל450091521408/06/201440988423

Opera "La Tr:  הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        7164.00ILS6,414.00שר שלום דורון450091520408/06/201441033408

Gay Pride - Germany:  מושבים שם התיק7רכב : השירות                 -      13700.00ILS10,579.00כרמלי גיא450091527108/06/201441035462

Opera "La Tr:  הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        8116.00ILS5,750.20סוגיטה דרעי אמיקו450091521508/06/201441041247

18/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה         14160.00ILS5,975.00        7,108.32יעקבי עפר בן ציון450091506108/06/201441042219

19/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה         12000.00ILS5,800.00        6,204.00כהן ערן450091506708/06/201441043668

21/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה         14160.00ILS6,755.50        7,405.68אגמי אלי תאודורה450091507808/06/201441050697

20/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך בזמנה         14160.00ILS6,755.50        7,405.68גרניט עדנה גולדה450091507308/06/201441050700

23/14השתתפות בשכר לימוד לקרוס מורדי דרך הזמנה         14160.00ILS6,752.55        7,405.68פילוסוף דנה אלמוג450091511608/06/201441051693

450091511008/06/201450001369L'ECO DELLA STAMPA10492.06ILS6,601.01        3,782.13        

חזי שחר- יום עיון למבקרים                  -           200.00ILS200.00משרד ראש הממשלה450091597009/06/201410000020

הדפסת חוברת חוק חופש המידע                 -        3835.00ILS3,835.00מ"איילון עמית ורפי בע450091574209/06/201440001438

5.2 אירו וביטוח מטען אווירי 201.45ביטוח מטען ימי                  -           976.72ILS976.72מ"אטלס ביטוחים בע450091596309/06/201440140171

6*  מפגשים נוספים 3תוספת שעות למורה לאנגלית עבור                  -        3150.10ILS1,225.00שטרק נדין לאה450091596409/06/201440282430



450091586809/06/201450000297"MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BA11093.04ILS11,333.34      -                  21-22/6/14הוצאות שר התיירות בהונג קונג

450091584109/06/201450000297"MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BA14721.28ILS11,610.25      1,354.08        23/24ואו בין התאריכים 'הוצאות שר התיירות בגואנגז-

450091599809/06/201450000297"MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BA21595.84ILS-                21,595.84       12-16/6/14הוצאות נסיעת השר להונגריה

450091588909/06/201450000297"MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BA25974.03ILS-                25,974.03       24-26/6/14הוצאות שר התיירות בשנחאי

450091589709/06/201450000297"MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BA42098.00ILS46,821.84      -                 24/6-1/7/14ינג 'הוצאות נסיעת השר בביג

450091597609/06/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES3556.54ILS3,452.83        -                 2 כרטיסי טיסה לארץ עבור צבי לוטן ורעייתו לרגל תום

450091579509/06/201450001652EUROPA1452.87ILS1,451.67        -                 

450091580209/06/201450003258RADISSON EDWARDIAN GRAFTON8323.74ILS8,626.76        -                 

450091580509/06/201450006030HYPE BRANDING LTD11794.10ILS10,837.90      -                 

450091580009/06/201450025118CREATION FEST LTD4016.35ILS4,013.04        -                 

ל"הצעת מחיר עבור פרסום מודעת צפרות בחו           19999.80ILS19,997.14      909.61לשכת הפירסום הממשלתי450091613510/06/201410000021

450091611610/06/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES2076.13ILS2,063.40        -                 

450091634310/06/201450006033EUROPA HOTEL81257.36ILS81,198.08      -                 תשלום על שכירת האולם לכנס תל אביב ירושלים בסנקט פ

450091645910/06/201450024949RUSSIAN MEDIA833917.80ILS275,943.00    557,974.80    ץ לחברת ''ריטיינר לשרותי יחRussian Media

450091648410/06/201450025124ADRIA PALACE KFT7405.14ILS6,078.64        -                 מפגש עם סוכני נסיעות במהלך ביקור השר בהונגריה

:קולי במגדל דוד ירושלים שם התיק-חזיון אור: השירות                 -           675.00ILS585.00מוזיאון לתולדות ירושלים- מגדל דוד 450091705211/06/201440000345

Norwegian Pr:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        7968.00ILS4,291.00דגן בנימין450091684811/06/201440000756

ה. ב פרוטוקול ו"קורס ניהול צי רכב    לקובי שמש מצ                 -        6136.00ILS6,136.00מ"מישלב קורסים בע450091667011/06/201440004814

Gay Pride Sp:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        7968.00ILS5,738.00גרטלר אליהו שרל אנדרה450091668011/06/201440158369

Isr:  מושבים שם התיק50הסעה באוטובוסים של : השירות                 -        2714.00ILS2,400.00י י תור עד בעמ450091704811/06/201440158940

תיק'  מסVing:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        9385.00ILS7,110.00אבו רביעה עלי450091665211/06/201440221111

Cesar Giobbi: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        8116.00ILS5,544.00בן זיקרי שמואל יוסף450091671111/06/201440404772

 מRussian VIP:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : שירות                 -        10802.00ILS7,263.00פוזניאנסקי וולד450091666111/06/201440456300

Norwegian: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00שבת ליאור450091685911/06/201440511525

World Emmy: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות        1252.00ILS-                1,252.00זאבי יגאל450091686111/06/201440514892

26.6.2014תשלום עבור הדרכת זסיור מחליטנים בתאריך                  -           785.00ILS785.00מדרוני זרטל איריס450091684411/06/201440527993

Hispanic Le: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        8116.00ILS7,651.70שקד גיא450091703711/06/201440578176

Op:  תרגום לצוות טלוויזיה מטאיוון שם התיק: השירות                 -      13806.00ILS18,922.48תרגומים ותיירות עסקית מסין בע- טאו 450091684711/06/201440998436

CTS - Crossr:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        12219.00ILS8,663.42מרגלית מיכה450091687611/06/201441034841

World Emmy: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -           1252.00ILS952.00מ"שתור חוויה ישראלית בע450091686911/06/201441036326

450091694711/06/201450001925CH. HAUSMANN & CO42224.16ILS42,530.53      -                 

450091690711/06/201450003371AIK APO IMMOBILIEN KAPITAL21975.15ILS12,262.47      9,712.68        

450091697411/06/201450004329EL AL ISRAEL AIRLINES LTD2253.11ILS2,251.80        -                 

450091662611/06/201450004765HAVILLS EXHIBITION LIMITED1419.92ILS1,431.08        -                 

450091707711/06/201450005979LOGITRAVEL SL87358.92ILS-                87,358.92      

450091664211/06/201450019041MODE TOUR15141.88ILS15,108.94      791.70           

450091661211/06/201450025128TTG MEDIA LIMITED61416.96ILS47,520.26      15,354.24      TTG SEMINARS 2014

1122609.96ILS-                1,283,816.86לשכת הפירסום הממשלתי450091726212/06/201410000021 DAYSTARהפקת תוכנית ברשת  

כרטיסי ביקור  לעובדים  איררית מלול  מינה גנם אהוב           2088.60ILS1,924.49        111.01מ"בע (1990)פרינט -גרפוס450091753712/06/201440002893

2014  7-9   4  רבעון 3אחזקה בניין גנרי   רבעון                  -    944000.00ILS936,557.70מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ450091713812/06/201440004697

20מכולה : שינוע מטען למילאנו עבור אביטל קוצר אדרי           25675.47ILS25,256.80      478.51גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומים בע450091739712/06/201440006153

' מסTransavia: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        5260.00ILS4,551.10ליבנת יהודית450091754512/06/201440179934

20לס עבור ענת בן יוסף מכולה 'שינוע מטען ללוס אנג        29035.44ILS27,858.83      1,176.61סוניגו אריזות הובלות ומשלוחים בינלא450091746112/06/201440324564



שקיות גל  ערכה  לשכת נ+   מתקן לחיטוי יד יים                      -           823.05ILS823.05מ"קסם מרכזי תמיכה שיווקיים בע450091741912/06/201440523197

העברת שעון+ תיקון לשכת נצרת  צינור מים העברנה                  -        1500.02ILS1,500.02ואכד אנוור450091713212/06/201440565729

450091721812/06/201450002543THE KUKMIN DAILY LTD6430.54ILS6,355.51        -                 

450091723312/06/201450002751DURUTOUR5326.48ILS-                5,326.48        

450091721412/06/201450003200BUSAN LOTTE HOTEL LTD59266.16ILS-                -                 

450091722012/06/201450003820KIDOKKONGBO5295.33ILS5,234.56        -                 

450091717012/06/201450004308GLOBAL AIR TRANSPORT SERVICES PVT L14487.40ILS14,184.98      -                 

450091722812/06/201450006510MR CHEOL GU SON2076.60ILS-                2,076.60        

450091722712/06/201450017336MY YONG WOO PARK2076.60ILS-                2,076.60        

450091722412/06/201450020361JUNG HWA CHOI1384.40ILS-                1,384.40        

450091723012/06/201450023564JUNG WON PARK622.98ILS-                622.98           

450091720512/06/201450025068TRAVELITE TRAVEL & TOURS CO5689.33ILS-                5,689.32        

450091725612/06/201450025129MSE TOURS KFT.55306.77ILS53,441.66      -                 

להגשת בקשות לקבלת מענק להק" קול קורא"פרסום מודעת                  -      59292.40ILS59,331.75לשכת הפירסום הממשלתי450091770215/06/201410000021

450091765915/06/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES3132.43ILS3,132.83        -                 

דיו שחור: הזמנת דיו עבור לשכת השר לפי הפירוט הבא           391.00ILS-                391.00בעמ (1974)קרביץ 450091810916/06/201440001103

      28910.00ILS14,455.00      13,154.05מ"בע (1985)אגוד הייעל 450091804516/06/201440001171

מזוזות   רגילות ומהודורת                 -        3937.54ILS3,937.54מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ450091840516/06/201440004697

25.6.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS926.30רז טל450091807116/06/201440195934

 -Gay Pride: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות        2404.00ILS-                2,404.00טנצר הרציגר אנבל450091849916/06/201440231862

450091801916/06/201450000812FIERA MILANO SPA187021.56ILS-                187,021.56    

450091802616/06/201450000813FITUR - IFEMA249587.01ILS164,850.85    83,445.66      

450091796416/06/201450001347INFOCOM.S.A.5202.53ILS5,121.04        -                 

450091803716/06/201450002091REED EXHIBITIONS LTD245089.24ILS45,579.05      199,824.89    

450091848716/06/201450004316MMA MESSE EVENT78759.09ILS38,203.68      40,990.65      

450091788316/06/201450005455COHN & WOLFE SRL2343.10ILS2,334.80        -                 

450091788616/06/201450020330LONDON REMOVALS (U.K) LTD2813.62ILS2,697.53        -                 

450091835716/06/201450025137SHAHAR LEVI2811.72ILS2,804.04        -                 

TRAVEL ZOOפ עם אתר "שת    692276.14ILS449,673.47    278,083.21לשכת הפירסום הממשלתי450091861617/06/201410000021

450091898117/06/201450000751Biblische Reisen28563.25ILS-                28,563.25      

450091906117/06/201450000890TUS REISBUERO110038.75ILS-                110,038.75    

450091897417/06/201450002722SAGA HOLIDAYS LIMITED91338.53ILS-                91,338.53      

450091883017/06/201450002946XIST! BV22382.35ILS22,523.87      -                 2014\10\29 י זהר כי לא יבואו יותר''ההזמנה נסגרה ע

450091858017/06/201450004308GLOBAL AIR TRANSPORT SERVICES PVT L24044.06ILS24,259.40      -                 

450091901217/06/201450019127GEO REISEN & ERLEBNIS GMBH26280.53ILS-                26,280.53      

 הזמ16 ,17,20- 7כנס חיילים שתחררים בין התאריכים                   -      31270.00ILS31,270.00מ"מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע450091942418/06/201440003379

זר   פרחים  לעובדים           3988.40ILS2,893.65        896.80אלחרר אברהם450091923718/06/201440006162

ת'  מסIsrael Opera: הסעה באוטובוס שם התיק: השירות                 -        2800.00ILS2,800.00י י תור עד בעמ450091921818/06/201440158940

Opera "La Tr:  הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        5040.00ILS5,040.00הרן דניאל450091919618/06/201440207969

-Soap Opera: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        9068.00ILS7,448.00נחמיאס ארנון450091918518/06/201440343357

Mateus Sola: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות        5260.00ILS-                5,260.00בלושטיין שבקס אליני450091918018/06/201440356318

Indian Pres: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות        7164.00ILS-                7,164.00מ"הדרכה וייעוץ בע- אושר450091919018/06/201440525217

עיצוב והפקת פולדרים למחלקת משאבי אנוש וכלל המשרד                 -                -5074.00ILSמ"כפיר הפקות בע450091943418/06/201440994037



 הזמנות שהופקו בעבר עקב שינוי4הזמנה כללית במקום                  -        6903.00ILS6,903.00גלילי חן450091926918/06/201441003563

450091926418/06/201450000507El - Al Israel Airlines7386.75ILS-                7,386.75        

450091925818/06/201450000507El - Al Israel Airlines55400.63ILS24,275.17      30,470.35      

450091927518/06/201450001423REED EXHIBITIONS LIMITED966667.63ILS869,120.88    95,552.89      

450091908018/06/201450025120NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE SA19576.53ILS19,514.26      -                  אנשים 9 כמות של 7-9/7/14כנס גגול בין התאריכים *

450091940118/06/201450025138CWT DISTRIBUTIONS142877.25ILS-                142,877.26    

גלים)מלון רויאל קליף באשקלון-בקשה להיתר שינויים         7407.45ILS-                7,407.45גולדשמידט ארדיטי אדריכ450091980419/06/201440158931

' מסBeer Trip: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        5260.00ILS4,468.00ולטר קרול קרניאל450091998819/06/201440185947

Eco-Kibbutz:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        12219.00ILS9,672.00ברון עמוס450091998519/06/201440216691

 -Soap Opera:  מושבים שם התיק7הסעה ברכב : השירות                 -        1250.00ILS1,250.00אבו רביעה עלי450091998119/06/201440221111

בינוי ועיצוב ביתן לכנס חיילים משתחררים  בתאריכים                 -        8555.00ILS8,555.00פתרונות לתערוכות וארועים- ניו ליין 450091971519/06/201440295636

ויינברג בדיקת הת' משפ, ירושלים5אחד העם ' מלון ברח        7407.45ILS-                7,407.45מ"אבשלומוב אדריכלים ובינוי ערים בע450091978419/06/201440307185

דיזינגוף סחר בדיקת התאמה לתק' נתניה חב, מלון לגון                 -        7407.45ILS7,407.45מ"טיטו אדריכלים ומתכנני ערים בע450091978919/06/201440451339

מחליפה את ההתחייבו, השתתפות בשכר לימוד לחצי השני                  -        6991.50ILS6,991.50י'סאסאקי קוג450091972919/06/201440467026

Beer Trip: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00זאבי יגאל450091998919/06/201440514892

Indian Pr: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00ריין אור450091998219/06/201440820596

450091962419/06/201450004329EL AL ISRAEL AIRLINES LTD1248.34ILS1,246.53        -                 

450091969719/06/201450025142HOTEL  CORPORATION OF EUROPE14962.70ILS13,716.63      -                 לינה במלון הילטון מילאנו עבור צבי לוטן ורעייתו לר

450092007220/06/201450003410ICS TRAVEL GROUP838438.24ILS-                838,438.24    Joint promotion agreement with ICS Travel Group.

450092007420/06/201450006440ODEON TOURISM INTERNATIONAL MALTA L423290.60ILS-                423,290.60    Joint promotion agreement with Coral Travel / Ode

שינוי הזמנה בהתא * 12-15/6/14בהונגריה ' הוצאות אב                 -      28849.71ILS28,849.71משרד ראש הממשלה450092023322/06/201410000020

450092012422/06/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES4754.65ILS4,746.46        -                 

450092030522/06/201450002712EL AL ISRAEL AIRLINES BEIJING OFFIC16260.40ILS15,924.28      -                 

450092008722/06/201450005455COHN & WOLFE SRL579064.18ILS147,580.71    434,298.13    31.8.15 עד 1.9.14- התקשרות עם חברת יחסי ציבור מ

450092055422/06/201450006230JUDAH DAVID SAMUEL336414.59ILS105,938.13    87,383.11      30.6.15 עד 1.7.14- ודה מ'התקשרות עם ג

450092014722/06/201450019083NINA BEGUM1477.88ILS1,558.59        -                 

שינוי הזמ * 21.6-1.7/14צפי עלויות אבטחת השר בסין                  -      62199.48ILS62,199.48משרד ראש הממשלה450092116323/06/201410000020

450092125023/06/201450006245JCS CONSORTIUM OF COMPANIES  COMPAS92895.26ILS91,824.77      -                 ריטיינר לשירותי קריאייטיב

450092113923/06/201450025141CONDE NAST INDIA PVT LTD122863.46ILS126,380.00    -                 

10098233.12ILS5,764,286.95לשכת הפירסום הממשלתי450092146424/06/201410000021  4,330,424.40 הצעה לפעילות טלוויזיונית בערוץ יורספורט 

450092151524/06/201450000886MESSE MUENCHEN16554.37ILS16,017.36      904.79           

450092152424/06/201450000919Reed Messe Wien23820.18ILS24,147.10      227.54           

450092154224/06/201450001164EXPOXX MESSEBAU GMBH4413.16ILS-                4,413.16        

450092150724/06/201450001211Stuttgarter Messe & Kongressgesells13583.08ILS13,759.04      -                 

450092150124/06/201450001414TMS MESSEN13462.97ILS10,212.23      -                 

450092148324/06/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES17600.25ILS-                -                 

450092152224/06/201450002582RAM ERFURT REGIO AUSSTELLUNGS GMBH13674.64ILS13,420.34      -                 

450092147124/06/201450025151WORLITZ TOURIST GMBH4505.66ILS-                4,505.66        

7 תצורה 16.2.7ל "לפי מכרז חשכ                 -        4436.80ILS4,436.80מ"תים בע- מלם 450092199625/06/201440001595

MICEרונן דבש צלם מגנטים ללונדון ליריד         5403.02ILS-                6,214.81מ"ענבל חברה לביטוח בע450092201525/06/201440003393

24/13השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה                  -      14160.00ILS13,393.00דמוזה דמוזה450092198125/06/201440025963

תיקון מערכת כריזה ברכב פורד של דובדבני החלפת שופר                 -           991.00ILS991.00יוסיפון ויליאם ירון450092220425/06/201440140676

סיור לקורס: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        1477.36ILS1,123.36גולני אורי450092225225/06/201440439126



City Brea: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           800.00ILS-                800.00שבת ליאור450092226325/06/201440511525

 -City Break: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        5260.00ILS4,490.90שר שלום דורון450092225825/06/201441033408

Houses Inte: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        5260.00ILS3,808.00מ"שתור חוויה ישראלית בע450092226825/06/201441036326

450092205225/06/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES1035.61ILS1,036.74        -                 

450092220525/06/201450003419SRC SERVIZIO RAPIDO CORRIERI S.R.L3808.31ILS3,805.78        -                  שוברים עבור משלוחי דיפ לשגרירות ברומא30הזמנת .

450092205725/06/201450004942CORENDON INT. TRAVEL BV935300.00ILS-                935,300.00    

450092193225/06/201450005506CORAL TRAVEL LLC253947.59ILS-                253,947.59    Marketing agreement wuth Coral Travel Ukraine per

450092202325/06/201450025157THE RABBI HARRY H. EPSTEIN SCHOOL57288.19ILS57,054.56      -                  עבור נט2014-2015שכר לימוד גן חובה לשנת הלימודים 

16.2.7ל "לפי הוראת חשכ                 -      88736.00ILS88,736.00מ"איכות בע- אומניטק 450092248626/06/201440001604

14-יולי  .2014אוטובוסים להשתלמויות מיולי עד דצמבר      145423.20ILS101,916.60    43,507.78מ"מאיה תור בע450092262426/06/201440158677

כיבוד לבחינו + 2014כיבוד למשתלמים מיולי עד דצמבר       32155.00ILS18,054.00      14,101.00מ"שרותי הארחה והסעדה בע. מ.א.ר.ב450092272926/06/201440158861

24/7/14יום הרצאות   לצוערי המשרד                  -                -2983.04ILSקולינס קריינר נגה450092272026/06/201440159052

ארוחת צהרים לנציגי רשות ההגירה והאוכלוסין במסגרת                 -        1439.84ILS1,008.00מ"חקוק בלב בע450092278226/06/201440372749

31/7/14הרצאה   לצו ערי המשרד           3181.28ILS-                3,181.28מנספלד יואל450092271226/06/201440448803

                 -        2722.85ILS1,764.10מ"אולטקסט שרותי משרד מתקדמים בע450092247826/06/201440473934

ה. 9.7.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -                -926.30ILSשטרן יוני450092259126/06/201440511803

25/14- השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה        14160.00ILS6,785.00        7,377.36מנדראה רדו450092252026/06/201441054783

26/14-השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה        14160.00ILS6,947.25        7,207.44אלמוג יפעת450092288826/06/201441054785

450092260726/06/201450020277DE PERSLIJST6231.61ILS6,126.46        -                 

לפי ה, קידום  תיירות פנים במגזר החרדי והדתי לאומי    500000.00ILS21,516.00      478,484.00לשכת הפירסום הממשלתי450092301829/06/201410000021

2014קמפיין בפינלנד סתיו     990760.80ILS73,699.66      915,924.26לשכת הפירסום הממשלתי450092303929/06/201410000021

2014קמפיין בדנמרק סתיו     990760.80ILS21,064.29      968,494.39לשכת הפירסום הממשלתי450092305129/06/201410000021

2799579.21ILS161,989.20    1,643,628.27לשכת הפירסום הממשלתי450092302129/06/201410000021  הרחבת הזמנת עבו29.9.2014 2014קמפיין בהולנד סתיו  

השכרת רכב עבור  חיים גוטין שליח תום שירות לתקופה                 -        1515.00ILS1,515.00מינהל הרכב הממשלתי450092318329/06/201410000193

20סיבסוד  למנויים   עובדים לתאטרון ומוסיקה  לשנת         19500.00ILS15,558.00      3,942.00חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המד450092298129/06/201440009828

22/7- יולי: אוזניות להדרכות של יסכה הרני בתאריכים           2301.00ILS2,035.50        265.50מ"סימולטני באוויר בע450092300529/06/201440017464

/3- הזמנה . 28.7.14חובש להשתלמות מורי דרך בתאריך         5097.60ILS566.40           4,531.20לוי דוד450092299829/06/201440158975

450092289429/06/201450000507El - Al Israel Airlines7363.06ILS7,173.58        -                 

450092289329/06/201450000574El Al1850.67ILS1,857.91        -                 

450092297829/06/201450002863AXIS CLEANING & SUPPORT SERVICES38814.56ILS19,569.12      19,758.34       2015 עד יוני 2014ניקיון הלשכה לשנה מיולי

450092300729/06/201450025154CREATIFS SAS14923.10ILS12,274.21      2,719.92        

15042347.00ILS##########4,053,391.33לשכת הפירסום הממשלתי450092370830/06/201410000021 קמפיין סתיו בגרמניה 

LT קלטות גיבוי קלטת גיבוי 30 16.5.3לפי מכרז חשכל         2395.87ILS-                2,395.87"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 450092407330/06/201440001337

 .13.7.14ד על ידי אהרון הרוביץ בתאריך "השתלמות מו                 -        1816.00ILS1,750.00אל עיר דוד. - ד.ע.ל.א450092384630/06/201440009103

22.1, 21.7.14: עוגה התבאריכים+קפה: כיבוד למשתלמים        2700.00ILS-                2,700.00מדרשה ליהדות ולימו- שומרון - מדרשת 450092392930/06/201440016894

.26.11 , 2.9.14, 16.7.14: ד בתאריכים"השתלמויות מו        6428.64ILS4,285.76        2,142.88קינן ניר450092391030/06/201440158547

5/14הזמנה . 9.7.14השתלמות מורי דרך בתאריך                  -        2142.88ILS2,142.88פז יוסף450092383530/06/201440229455

15/14הזמנה  . 16.7.14כיבוד למשתלמים בתאריך                  -        1062.00ILS1,062.00אגודה חקלאית שיתופ- מלון כפר גלעדי 450092394830/06/201440405817

12/14הזמנה  . 28.7.14השתלמות מורי דרך בתאריך                  -        2142.88ILS2,142.88ארבל גדעון450092394130/06/201440561804

10/14הזמנה . 25.7.14השתלמות מורי דרך בתאריך                  -        2142.88ILS2,142.88רגב אייל450092392330/06/201440562271

450092369530/06/201450006128SHEKINAH TOURS20614.20ILS-                20,614.20      

450092368130/06/201450025166KUSTOM CLOTHING LTD10384.45ILS10,630.43      -                 

תום שי- שינוע מטען ממוסקבה לארץ עבור נטע בריסקין                  -      41325.74ILS41,324.74גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומים בע450092451401/07/201440006153



הספק זכה במכרז ולפי הסכם חתום- הזמנת מפות צליין                  -      13334.00ILS13,334.00מ"בלושטיין מפות ועוד בע450092460401/07/201440158828

 ילדים ל10 2014לחיילים מתגייסים + ערכה  לכיתה א                   -      15342.95ILS14,763.57מגידש יוסף450092426401/07/201440439058

450092457401/07/201450000594TOIVIOMATKAT OY59612.53ILS-                59,612.53      

450092464901/07/201450000798MEDIA INFO GROEP9387.80ILS3,559.09        5,828.71        

450092456001/07/201450001713TRANSAERO TOURS  CENTER33589.26ILS-                33,589.27      Joint promotion agreement with Transaero Tour Cen

2014מקצועיית של פורום המנמריים                  -        2300.00ILS2,300.00(ר"ע)לשכת מנתחי מערכות מידע בישראל 450092508902/07/201440005255

הצעת-  בשפות שונות 125-13ט "הדפסת חוברת נמרות מק                 -    146190.20ILS146,190.20מ"כרכית מאירי בע450092491702/07/201440158682

ג" לשר בנתבvipשירות         6064.02ILS3,578.67        3,035.79מ"אירוהולדינג בע450092487602/07/201440314141

.24.7.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -                -926.30ILSאלמקייס יאיר450092496202/07/201440957045

450092521702/07/201450025186MONTANA VIAGENS E TURISMO LTDA1123.20ILS-                -                 

450092523202/07/201450025187NASTARI EDITORES LTDA31200.00ILS-                31,200.00      

2014אבטחת לשכת שער יפו עד סוף שנת       112357.47ILS69,475.42      42,882.05מ"כפיר בטחון ומיגון אלקטרוני בע450092558303/07/201440009012

Vanessa Wil: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        8116.00ILS7,952.20הררי רון450092585003/07/201440495776

 במ9.7.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           785.00ILS785.00גולן צבי450092562503/07/201441050142

450092546203/07/201450000550Mend's8426.88ILS1,949.84        6,479.10        

450092586103/07/201450000767OPPENHEIM TRAVEL110017.60ILS-                110,017.60    

450092580803/07/201450001340EL AL BUDAPEST5241.78ILS5,217.30        -                 

.20.7.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -                -785.00ILSאבו ריש מופיד450092610406/07/201440527103

.28.7.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -                -926.30ILSאלישיב איריס הדסה450092637706/07/201441056326

                 -      11231.71ILS11,231.71מ"חיון מחשבים בע450092661407/07/201440001608

450092668107/07/201450000777VNU EXHIBITIONS48753.47ILS44,698.59      2,322.70        

450092699107/07/201450002984SAFE 4 U LTD2421.88ILS-                2,421.88         8-10/7/14אבטחת יריד תיירות בלונדון בין התאריכים

בת זוג  ויהודה+   קורס הכנה לפרישה   גדעון שניר                  -        2700.00ILS2,700.00משרד ראש הממשלה450092732808/07/201410000020

                 -        1888.00ILS1,888.00מ" בע1990מצג סחר . ס.מ450092712908/07/201440001278

2014חניה    לע ובדים   שער יפו ל      24300.26ILS8,100.09        16,200.17מ"קרתא חברה לפיתוח מרכז ירושלים בע450092712608/07/201440003494

כיסאות   עבור לשכת השר  ידיות מרופדות ציפוי ניקל                 -        1440.78ILS1,440.78מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע-טופ450092715008/07/201440003692

כרטיס י  ביקור  לשר  לפי בקשת השר    עם הטב עות                 -        1156.40ILS1,156.40ולדמן יוסף450092713408/07/201440010057

14/14הזמנה . 30.7.14השתלמות מורי דרך בתאריך                  -        2142.88ILS2,142.88גוטפלד אורן450092739208/07/201440158437

8/14הזמנה  . 14.7.14ד בתאירך "השתלמות מו                 -        1465.09ILS1,465.09מ"רוסיה בצבעים בע450092736808/07/201441056335

7/14- הזמנה  . 13.7.14השתלמות מורי דרך בתאריך         1071.44ILS-                1,071.44שטיבל גיא דניאל450092756408/07/201441056757

29/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה                  -      14160.00ILS13,511.00שטראוס אורי יעקב450092808009/07/201441056617

28/14- השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה         12000.00ILS5,887.50        6,108.00וידר אנה הלנה450092806909/07/201441056618

27/14הזנה . השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך                  -      14160.00ILS13,511.00די קסטרו אפרים450092806109/07/201441056756

450092802509/07/201450003351OECD83923.20ILS82,699.20      -                  השתתפות באירגוןOECD 2014 לשנת

450092813109/07/201450003442ANDREY GORODISSKY & PARTNERS12001.50ILS1,790.78        10,210.72      

בנ:  מטפל בתיק13.7.14: ארוחת צהריים תקופה: השירות                 -           594.72ILS504.00גבסו פורטונה450092853810/07/201440255941

.ד"משובים וסדנאות לקורסי מו        11210.00ILS3,363.00        7,847.00אברגל חיים יחיאל450092855910/07/201440306473

Life Style: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        7164.00ILS5,170.00בן זיקרי שמואל יוסף450092855510/07/201440404772

Jerusalem F: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        3356.00ILS1,612.00ביון ציל וו450092855010/07/201440405314

Jerusalem F: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות        1252.00ILS-                1,252.00קשת מרדכי450092854510/07/201440408262

בנימ:  מטפל בתיק3.7.14: ארוחת צהריים תקופה: שירות           377.98ILS-                377.98מ"אשת מסעדות בע450092854110/07/201441055083

450092858211/07/201450023604TAV TURISMO AGENCIA DE VIAGENS1560.00ILS-                -                 

450092858011/07/201450025191ROYAL TOURIST CORPORATION LLC28145.23ILS-                28,145.23      Joint promotion agreement with "Tourist Corporati



           6928.40ILS7,028.19        200.21לשכת הפירסום הממשלתי450092885413/07/201410000021

Head of Sec: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        2404.00ILS1,904.00חפץ דוד450092922413/07/201440472334

 הזמ11.8.14, 29.7.14: השתלמויות מורי דרך בתאריכים                 -        4285.76ILS1,816.00שר אבי דורון450092917413/07/201441057259

450092870413/07/201450000507El - Al Israel Airlines7334.69ILS7,417.23        -                 

450092868713/07/201450006098ART ET GOURMANDISE4208.76ILS4,253.64        -                 

450092878613/07/201450024980FELLOWSHIP TRAVEL AND TOURS14767.30ILS-                14,767.29      

450092873113/07/201450025184CHASE U.K.8597.50ILS8,553.84        -                 

450092878213/07/201450025185SAS CYG PRODUCTION VOYAGES34438.30ILS-                34,438.30      

450092867513/07/201450025193LEANNE BENSON3873.28ILS3,306.49        -                 

450092868113/07/201450025212KOHA SOLUTIONS2073.30ILS2,185.81        -                 

450092966514/07/201450001687GRUPO MGO S.A.2105.14ILS2,089.57        -                 

450092942514/07/201450002958INTERSPECIALISTS, S.L.88575.06ILS-                88,575.06      

 תו2014-2015ל "אישור תקציבי להפעלת חברת המדיה בחו    178046.93ILS-                179,696.73לשכת הפירסום הממשלתי450092980715/07/201410000021

16.2.10ל "הסכם חשכ                 -           589.06ILS589.06מ"גטר טק בע450092983815/07/201440004311

ל עד"ב הסכם חשכ"מצ. 2014לשכת השר עד סוף שנת ' אבט      57870.74ILS31,088.60      26,782.15מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ450092990615/07/201440004697

TOP RESAעבור מתנות ליריד         9794.00ILS-                9,794.00בנאסולי אבירם אברהם450093009715/07/201440178017

שירות   לתמי בר  מאבטחים בבית ה שר           994.96ILS-                994.96מ"שטראוס מים בע450092994115/07/201440386641

דיו+ שירות למכונת ביול   לארכיב                  -        5019.72ILS5,019.72מ"אס פתרונות משרד מתקדמים בע.או.אי450092982215/07/201441049139

450093022615/07/201450001006El Al Israel Airlines23835.28ILS9,924.09        -                 

450093010515/07/201450004247FAIRCOM AG35527.02ILS-                35,527.02      

450092986715/07/201450025197G R ENTERPRISES344737.18ILS-                344,737.18    שיפוץ לשכת הודו

450093038215/07/201450025211STANFER VIAGENS E TURISMO LTDA.20517.12ILS-                -                 

 יום   חזרה שליח  לארץ14השכרת   רכב לצבי לוטן                    -        1414.00ILS1,414.00מינהל הרכב הממשלתי450093063516/07/201410000193

תיקון מזגן שער יפו                 -           767.00ILS767.00מ"איורור ומיזוג אויר בע. - ע.ד.מ450093085116/07/201440137270

סיור צוערים: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות        1623.36ILS-                1,623.36אור לי אמיר450093092416/07/201440158510

Life Styl: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות        1400.00ILS-                1,400.00שבת ליאור450093092716/07/201440511525

450093050116/07/201450000297"MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BA23154.00ILS13,980.01      -                  21-24/7/14הוצאות אבטחת שר התיירות למולדבה

450093052816/07/201450000297"MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BA25113.82ILS25,231.83      -                  18-20/3/14הוצאות נסיעת השר למוסקבה

450093039216/07/201450000574El Al4074.22ILS2,535.39        1,572.46        

450093082916/07/201450002918DORAN DESIGN LTD2101.07ILS2,090.34        -                 

450093062816/07/201450004348INTERFACE TOURISM FRANCE85188.32ILS85,405.44      -                 

6515שיפוץ     חדר                  -      11027.78ILS11,027.78מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ450093126317/07/201440004697

' מסL'Oreal: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות        6212.00ILS-                6,212.00קדם פול450093121817/07/201440180353

6: תיק'  מסMICE - UK: אולם וכיבוד שם התיק: השירות        1652.00ILS-                1,652.00מ"ירושלים בע. סי.פי.איי450093120817/07/201440212028

 -Gay Pride: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        5260.00ILS4,468.00פרוט יעל גיזל450093122117/07/201440338565

450093134217/07/201450000559REGIE PLUS MONDIAL PRODUCTION33627.31ILS34,090.96      -                 לצורך עידוד, הפקת ושידור ספוט ברדיו היהודי, יצירת

450093121317/07/201450000574El Al116980.61ILS119,201.94    -                 

450093136217/07/201450001583LVP-RADIO SHALOM12177.79ILS12,386.09      -                 שידור ספוטים ברדיו היהודי לצורך עידוד היהודים הצר

450093135417/07/201450023559MEDIASCOOP SARL12177.79ILS12,409.58      -                 שידור ספוטים ברדיו לצורך עידוד היהודים הצרפתים לה

שינוי הזמנ * 21-24/7/14הוצאות אבטחת השר במולדובה                  -      24537.56ILS24,537.56משרד ראש הממשלה450093157520/07/201410000020

14.2014תקופת ההסכם מיום - בהתאם להסכם בין הצדדים       135675.81ILS120,600.72    15,075.09מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בע450093167520/07/201440001296

21.7.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS926.30קנדל מיכל450093164120/07/201440230451

"מסנן דוא) MAIL SECURE SOHO 1210/2210חידוש מערכת                  -      15502.84ILS15,502.84מ"אוברליין בע450093154020/07/201440258824



17/14הזמנה  . 19.8.14ד בתאריך "השתלמות מו                 -           465.60ILS465.60סאם שושנה ורדה-פולק450093172920/07/201440287464

20/14הזמנה  . 28.8.14ד "השתלמות מו           803.58ILS-                803.58ברנט משה450093178820/07/201440690287

הזמנ . 14.9.14,  19.8.14: ד בתאריכים"השתלמויות מו        1862.40ILS-                1,862.40בהט שמואל450093171720/07/201441040404

18/14-הזמנה  . 22.8.14ד בתאריך "השתלמות מו                 -        2142.88ILS2,142.88באואר יהודה מרטין450093173720/07/201441057325

450093203420/07/201450003360ARRIARCE TCI, S.L.2448.81ILS2,425.98        -                 

450093199020/07/201450003478METRE SQUARED INTERIORS LTD29011.88ILS30,771.11      -                 ריהוט ללשכה החדשה בלונדון

450093160920/07/201450006034INTERNATIONAL MEDIA ORGANISATION LI55630.60ILS-                -                 

450093168320/07/201450025215EXPLORE WORLDWIDE LTD10496.34ILS10,509.84      -                 

.26.10.14קפה ועוגה בתאריך : כיבוד+ ד "השתלמות מו                 -        2536.00ILS2,536.00מוזיאון לאמנות האסלאם, מאיר. א.יד ל450093213721/07/201440000200

 שליח151-190ל "כרטיסי נוכחות נוספים עבור לשכות חו                 -           472.00ILS472.00מ"מגדלור מערכות זמן אמת בע450093244121/07/201440001301

19/14- הזמנה. 28.8.14ד בתאריך "השתלמות מו                 -           803.58ILS803.58נאור מרדכי450093210521/07/201440002158

:השתלמויות מורי דרך על ידי מר אסף אולצר בתאריכים                 -        4285.76ILS3,632.00קיבוץ סמר450093211621/07/201440127047

23/14 הזמנה 17.9.14ד בתאריך "השתלמות מו        2142.88ILS-                2,142.88פיינרמן אוריאל סמואל450093211521/07/201440158424

27/14הזמנה  . 23.12.14השתלמות מורי דרך בתאריך                  -        1816.00ILS1,816.00סטפנסקי יוסף ברוך450093213121/07/201440158503

7/8/14הרצאה   לצוערי המשרד בתאריך                  -        4119.61ILS4,119.62כתר ערן450093230621/07/201440475980

 ה14.12.14, 16.11.14: השתלמויות מורי דרך בתאריכים        2930.18ILS1,465.09        1,465.09שחורי אילן450093212821/07/201440477622

 הזמ3.12.14, 8.9.14: השתלמויות מורי דרך בתאריכים         4285.76ILS2,142.88        2,142.88רגב גיל450093211321/07/201440537204

 לשכת חיפה2014חשבון חשמל           7080.00ILS3,773.87        3,306.13שירותי חשמל ואנרגיה בע- אסקו ישראל 450093233621/07/201440562400

21/14- הזמנה . 28.8.14ד בתאריך "השתלמות מו                 -           803.58ILS803.58אסף מיכאל450093210921/07/201440817887

25/14-  הזמנה3.9.14השתלמות מורי דרך בתאריך            535.72ILS-                535.72שאלתיאל אלי ופרקש שי450093211821/07/201440984169

450093234921/07/201450000742Messe Berlin568632.04ILS-                568,632.04    

450093235521/07/201450000828BEIJING SUNNY INTERNATIONAL CONVENT185257.41ILS205,259.06    -                 

450093253921/07/201450001652EUROPA1461.21ILS1,450.47        -                 השכרת ריהוט ליריד שמתקים ב -EXETER

450093254521/07/201450001894RICHARD NORMAN ELECTRICS LTD1327.73ILS1,317.98        -                  השכרת חשמל לירידCREסטר בתחילת אוקט' שיתקיים במנצ

450093236321/07/201450005731UBM INDIA PVT LTD128882.75ILS125,302.03    13,684.00      

כמות הטובין תסופק בש. ג"חלוקת שוקולד לתיירים בנתב                 -      49998.96ILS50,032.00מ"תופינית בע450093321722/07/201440325643

450093315322/07/201450005846LDI SERVICES53925.00ILS55,047.08      -                  הדפסת חוברת שהופקה בצרפת בשםHidden Gemsולפי הצ  

450093290122/07/201450017356KLUGER REISEN76282.80ILS-                76,282.80      

450093278222/07/201450020390INDEX GROUP LTD1219.39ILS1,213.38        -                  אספקת חשמל לירידGROUP LEISUREשיתקיים בלונדון ב -

450093275422/07/201450025229DEUTSCHER KLEINFELD-FUSSBALL-VERBAN79750.20ILS-                -                 פרסום במסגרת אליפות אירופה לקטרגל באילת

450093274322/07/201450025230FOL FESTIVAL OF LIGHTS INTERNATIONA231160.00ILS238,100.00    -                 

רכישת סיכות דש לחלוקה לתיירים      59999.46ILS4,613.80        60,112.52צחובוי אילן450093331323/07/201440000885

 רבעונים2    7-12/14אחזקה לשכת טבריה לתקופה                   -        9860.22ILS9,874.72השתתפויות בנכסים בישראל בעמ450093354223/07/201440001587

לקראת- בדיקות רפואיות עבור אורי שטיינברג ורעייתו                  -        2748.22ILS2,748.22מ"מדיטון רשת מרכזים רפואיים בע450093366923/07/201440005524

82/12- השתתפות בשכר לימוד של קורס מורי דרך הזמנה        14160.00ILS6,755.50        7,405.68סגל יעל-נוף450093340423/07/201440502091

450093331723/07/201450001463QSC AG23508.45ILS5,095.84        18,548.12      

450093357423/07/201450006233TRENDTOURS TOURISTIK GMBH865664.10ILS-                865,664.10    

450093369023/07/201450025152FEUER UND EIS TOURISTIK GMBH4597.98ILS-                4,597.98        

450093353823/07/201450025239ADEJM RADIO JM10599.55ILS10,755.72      -                 

.17500.00ILS17,499.99      -                 1א תיירות ונכסים בעמ"ש קרלטון ת.מ.א450093422024/07/201440001082 צוק א"לינת תיירים בעקבות ביטול הטיסות עקב מבצע 

"לינת תיירים בעקבות ביטול הטיסות לישראל עקב מבצע                  -      33200.00ILS33,200.00מלון מרינה תל אביב בעמ450093403424/07/201440001091

הדפסת סימניה לחלוקה לתיירים                 -        2599.54ILS2,599.54סהלי ויסאם450093394024/07/201441048035

450093415124/07/201450005166SAINT PETERSBURG EXPRESS, JSC49244.62ILS48,983.09      -                  2014יריד בסנרט פטרבורג



7800000.00ILS7,751,518.98לשכת הפירסום הממשלתי450093441527/07/201410000021 .27לפי הצעת מחיר מיום , קמפיין לעידוד תיירות פנים      48,481.02 

לינת תיירים לאור ביטול הטיסות של חברות התעופה הזר                 -      38500.00ILS38,500.00מ"תימורה בע450093468927/07/201440017365

לינת תיירים לאור ביטול הטיסות של חברות התעופה הזר                 -        6500.00ILS5,500.00" בע1977פרימה מלונות ותיירות ישראל 450093444727/07/201440962355

לינת תיירים בעקבות ביטול הטיסות לישראל של חברות ה                 -        9800.00ILS9,800.45מלון מגדל ירושלים בעמ450093499928/07/201440003208

כול, 9:45 בשעה 30/7/14כיבוד לכנס מתגייסים בתאריך                  -        2596.00ILS2,596.00מ"שרותי הארחה והסעדה בע. מ.א.ר.ב450093498428/07/201440158861

2014מארז מתוקים למתגייסים שנת                  -        2360.00ILS2,360.00מ"מר מתוק בע450093516328/07/201441059777

450093524228/07/201450000559REGIE PLUS MONDIAL PRODUCTION35294.81ILS35,891.50      -                 

450093499628/07/201450000810ITE GROUP PLC1250571.07ILS1,231,845.40  49,229.10      

450093517128/07/201450004329EL AL ISRAEL AIRLINES LTD2785.34ILS2,804.85        -                 

450093497928/07/201450006245JCS CONSORTIUM OF COMPANIES  COMPAS548771.93ILS236,937.45    311,834.48    09.08.2 עד 10.08.2014-ריטיינר לשירותי קריאייטיב מ

450093498828/07/201450006245JCS CONSORTIUM OF COMPANIES  COMPAS15321376.62ILS-                ########## (2014נובמבר - אוגוסט )קפמיין סתיו ברוסיה

450093538128/07/201450019059CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE V2106.00ILS-                2,106.00        

450093541728/07/201450025242POJUCA S.A.9828.00ILS-                -                 

צוק אית"חיזוק קמפיין אינטרנט תל אביב בעקבות מבצע     750000.00ILS301,066.80    448,933.20לשכת הפירסום הממשלתי450093543529/07/201410000021

ירושלים בעקבות" סיטי ברייק"חיזוק קמפיין אינטרנט     750000.00ILS148,056.67    601,943.33לשכת הפירסום הממשלתי450093543729/07/201410000021

צוק אית"חיזוק קמפיין אינטרנט ים המלח בעקבות מבצע     750000.00ILS7,500.00        742,500.00לשכת הפירסום הממשלתי450093543829/07/201410000021

 ומנוי לאורן דרורי2014ר עוזי לנדאו לשנת "מנוי לד           3419.64ILS489.53           962.22ידיעות מינויים450093547529/07/201440011446

לינת תיירים לאור ביטול הטיסות של חברות התעופה הז                 -        1350.00ILS1,350.00מ"בע (מלונות). ל.ב450093552129/07/201440158653

שם התי (ישיבה של שר התיירות)הקלטה מתמליל : השירות                 -           1156.40ILS958.16טכנולוגיות קול ותמלול בע. סמארט איי450093601629/07/201440667178

 עבור סוזן2014ביטוח רפואי לרבעון מיולי עד ספטמבר                  -      00030762.54ILS30,762.54)סוכנות לביטוח חיים - דיויד שילד450093556129/07/201440821204

יום סיור באשקלון ואשדוד  במטרה לתמוך ולסייע לעוסק                 -           885.00ILS885.00מ"מלונות הברון בנימין בע450093599929/07/201441060263

450093593929/07/201450025247SECURITAS SVERIGE AB16419.56ILS16,421.68      -                  1-3/8/14אבטחת יריד תיירות בשטוקולם בין התאריכים

ל בין"השכרת רכב לנטע בריסקין לרגל סיום שליחות בחו           1414.00ILS504.29           909.71מינהל הרכב הממשלתי450093656630/07/201410000193

 הה6.8.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -                -785.00ILSשושנה יוסף450093611130/07/201440561805

450093635730/07/201450003719NOVATOURS OU23037.51ILS-                -                 2014\11\10 י זהר כי הספק הודי''ההסכם בוטל ונסגר ע

        2999.80ILS-                2,999.80מ"שכיר בע- יעול 450093670331/07/201440006134

שתיה לתאריכים+ אגף אירוח כריכים + השתלמות צוערים                  -           393.53ILS393.53מ"שרותי הארחה והסעדה בע. מ.א.ר.ב450093695631/07/201440158861

שיעורים פרטיים בשפות לשליחים המיועדים ולבני זוגם      23250.00ILS620.00           22,630.00האוניברסיטה הפתוחה450093705431/07/201440444244

מרצה גלעד קילו הדרכה לאורי שטינברג לקראת היציה לש                 -        4970.16ILS4,970.16פלטין גלעד-קילון450093701131/07/201441060205

450093669931/07/201450005345JMT INDISPLAY LTD1672.27ILS1,681.57        -                 

450093726501/08/201450025262KS BEDRIJFSMAKELAARS18077.55ILS4,256.45        13,821.10      המחיר הסופי יקבע רק לאחר משרד מתאים כי זה תלוי בש

לפי הצעות מ- הדפסת סימניות לספר עבור איכות המוצר         8850.00ILS-                8,850.00מ"איילון עמית ורפי בע450093784303/08/201440001438

לגבי- על פי הדרישות החדשות של המשרד לבטחון פנים                  -           207.09ILS207.09מ"קליעה וירי בע.מ-קרב450093780003/08/201440005222

הקמת מלונית בבית רוטשטיין ירו- בדיקת התאמה לתקנים                 -        7407.45ILS7,407.45מ"אבשלומוב אדריכלים ובינוי ערים בע450093756403/08/201440307185

שאלי קליפסו בחוף פולג נתניה בדיק' חב, מלון פרדיסו                 -        7407.45ILS7,407.45גודוביץ דקל450093756003/08/201440826927

83/12- השתתפות בשכר לימוד של קורס מורי דרך הזמנה        14160.00ILS6,696.50        7,462.32פינפרסרט אריאל450093731003/08/201441060675

זי של מילאנו'צילום ותיעוד מקהלת הצעירים של הדיוצ             7104.00ILS7,084.00        20.00לשכת הפירסום הממשלתי450093857004/08/201410000021

 .2015 - 2016ד לשנים "הנפקת רישיונות למו                 -      43058.20ILS43,058.20מ" בע1995קומפיוטרגרד טכנולוגיות 450093808804/08/201440001385

מ שי"שי זוגי למגוייסים בהתאם להוראת נש- צוק איתן            1680.00ILS1,120.00        560.00חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המד450093811504/08/201440009828

30/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה         14160.00ILS6,947.25        7,207.44.קיבוץ גבעת עוז450093814404/08/201440011182

לפ - 167/2ט " בחוברת הצרפתית מק17שינוי עמוד מספר                  -           177.00ILS177.00יהודית ושלומית450093823404/08/201440470164

450093862204/08/201450025214LIVETS ORD FORLAG AB2790.00ILS2,230.65        -                 

'מס. N.R.B: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        8174.50ILS4,432.00אור לי אמיר450093884205/08/201440158510



ליווי והצגת תכנון כפר הנופש נחשולים בפני ועדת הער                 -    190028.38ILS190,028.38מ"לייטרסדורף בע- תהל 450093886805/08/201440254894

Night Life:  מושבים שם התיק11הדרכה ברכב : השירות                 -        10335.00ILS9,384.00פוזניאנסקי וולד450093886405/08/201440456300

 מסZEE TV: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00שבת ליאור450093881905/08/201440511525

Jerusalem: סיור חיי לילה בירושלים שם התיק: השירות           1400.00ILS1,200.00        600.00שבת ליאור450093881405/08/201440511525

' מסZEE TV: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        6212.00ILS4,851.00זאבי יגאל450093882305/08/201440514892

הרצאה של הרב אילן אריאל רובינשטיין שם התי: השירות                 -           700.00ILS700.00רובינשטיין אילן אריאל450093888305/08/201440531386

Jerusalem S: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        8116.00ILS7,120.20מדניקוב איגור450093884805/08/201440933625

Chinese P: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           800.00ILS-                800.00עוזר דורון ציון חיים450093883805/08/201440948074

450093914405/08/201450000774ADEXPO2878.23ILS2,965.90        -                 2014\10\29 י זהר כי לא יבואו יותר''ההזמנה נסגרה ע

450093915905/08/201450003837ITG HOLDING2742.00ILS3,489.01        -                 2014\10\29 י זהר כי לא יבואו יותר''ההזמנה נסגרה ע

כרטיס ע ובד  שינוי  הזמנה בגלל המחיר      12980.00ILS-                12,980.00משרד האוצר450093939506/08/201410000025

קומקום   וכבל ים                 -           949.90ILS949.90יוחנן ליפשיץ ושות בעמ450093923806/08/201440001067

7/8/14-7/8/15מנוילשנה לנבו ליועץ המשפטי         2920.50ILS-                2,920.50מ"נבו הוצאה לאור בע450093927506/08/201440001463

כרטיסי ביקור    לצוערים  1132.80ILS981.76           155.76           4מ"בע (1990)פרינט -גרפוס450093920706/08/201440002893

אירגון וביצוע סיורים במסגרת קמפיין דווקא עכשיו חו    184752.60ILS79,635.60      105,117.00(ר"ע)אגודת מורי הדרך בישראל 450093946206/08/201440159207

 סועדים    אשקלון הי5ישיבת   הנהלה  ארוחת צהריים                  -        7001.00ILS7,001.00מ"מלונות הברון בנימין בע450093945306/08/201441060263

450093954006/08/201450006137BRAVO TOURS246120.00ILS-                -                 2014\9\29 ההזמנה נסגרה כי הספק הודיעה שהוא לא מבצ

450093979907/08/201450025259B2B BALTIC TRAVEL SIA7773.25ILS7,929.65        -                 

450094023508/08/201450000924Russian Express169176.40ILS-                169,176.40    Joint promotion agreement with Russian Express. T

דיס- דיסקים )עיצובים גרפים שכפולים והעלאת חומרים       75000.00ILS-                75,000.00לשכת הפירסום הממשלתי450094069110/08/201410000021

ועריכה ש- תיעוד של צילום סטילס וידאו סאונד תאורה       150000.00ILS73,232.00      76,768.00לשכת הפירסום הממשלתי450094068510/08/201410000021

ביצו. 2014המשך תחזוקת נכסים חברתיים נוצריים לשנת     372000.00ILS62,000.00      310,000.00לשכת הפירסום הממשלתי450094049610/08/201410000021

31.12.16 תוקף הזמנה 2.9.14פ "קידום דרך היין צת    200000.00ILS-                200,000.00החברה הממשלתית לתיירות450094064110/08/201440009838

450094071910/08/201450003131MELTING PROD EURL15111.85ILS15,124.20      -                 

450094037510/08/201450005956TRAVELSENS78888.51ILS-                78,888.52      

450094038310/08/201450023640MEEDEX MEETING DESTINATION EXPERTS68314.86ILS-                68,314.86      

450094048310/08/201450025127POMEGRANATE TRAVEL89333.64ILS-                89,333.64      

450094073110/08/201450025266SCI LE REGENT RUE12814.85ILS11,820.50      929.96           סמינר ים המלח בצרפת

קורס לרקפת לוי רכזי איכות  ולסמי יחיא שינוי הזמנה                 -        2000.00ILS2,000.00משרד ראש הממשלה450094097611/08/201410000020

Mountain Bicy: ארגון סיור אופניים שם התיק: השירות                 -      23000.00ILS23,000.00גורדון טורס בעמ450094129511/08/201440158647

Bicycle Tour: ארגון סיור אופניים שם התיק: השירות                 -      26000.00ILS26,245.00גורדון טורס בעמ450094117911/08/201440158647

13.08.2014כיבוד ל פעלת  ילדי העובדים    ב                 -        2218.40ILS2,218.40מ"שרותי הארחה והסעדה בע. מ.א.ר.ב450094115411/08/201440158861

13.0814הפעלה   לילדי העובדי ם                      -      11800.00ILS11,800.00עשור יחיאל רן450094126111/08/201441062764

450094114111/08/201450000810ITE GROUP PLC55820.85ILS-                55,820.85      

פרסום מודעה על נוהל קרן שיווק        1564.92ILS-                1,564.92לשכת הפירסום הממשלתי450094148512/08/201410000021

    הוראת שעהA 4נייר   צילום                  -        7057.34ILS7,057.34"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 450094153812/08/201440001337

Eilat Jazz F:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        3134.00ILS2,667.00נוסבאומר אלפונס450094164812/08/201440158587

תה ירוק                 -        2676.24ILS2,676.24ה יוסף'צ'צ450094154012/08/201440184687

מחזיקי מפתחות ירושלים                 -        2891.00ILS2,891.00מ"מוצרי אופנה בע. אלעד ע450094156012/08/201440213464

Food and: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           800.00ILS-                800.00עוזר דורון ציון חיים450094163712/08/201440948074

450094165112/08/201450000517Aito2901.55ILS2,983.77        -                 

450094150912/08/201450000519Cardonet Ltd3950.65ILS3,952.75        -                 

450094187512/08/201450000810ITE GROUP PLC42840.51ILS39,600.76      3,606.00         יריד התירות הבינלאומי בק- ר " מ21הזמנת שטח בגודל



450094153912/08/201450001584ICTUS VOYAGES25209.20ILS-                25,209.20      

450094152512/08/201450002712EL AL ISRAEL AIRLINES BEIJING OFFIC16578.80ILS16,681.71      -                  עד31.8.14כרטיסי טיסה לביקור משלחת מסין לתאריכים 

450094145212/08/201450025241EVELYNE KOSHER BANQUETS16849.95ILS17,302.26      -                  קייטרינג לירידWTM

450094175812/08/201450025260CHABAD LUBAVITCH OF THE WEST SIDE,46015.11ILS48,549.47      -                 הוצאות שכר לימוד גן טרום חובה עבור אביה שטיינברג.

6643976שלטים   לרכב   לרכב מספר                  -           689.12ILS689.12מ"אלכס אוריגינל בע450094196413/08/201440004802

Bavaria Rad: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        8116.00ILS6,122.00ולטר קרול קרניאל450094226713/08/201440185947

Hungary Pre: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        6212.00ILS5,090.00ה'וז'בודרוגי ז450094229513/08/201440214945

Chinese Inn: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        7164.00ILS5,419.00וונג נינה450094228513/08/201440267122

.המשך התקשרות עם הספק לפי הסכם- יעוץ ךתקשורת זרה     288073.40ILS130,083.63    157,989.52וייצמן לידיה450094220413/08/201440283217

20שילוח מטען לניו יורק עבור אורי שטיינברג מכולה                  -      29500.52ILS29,499.52סוניגו אריזות הובלות ומשלוחים בינלא450094238613/08/201440324564

Chinese Pre: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        6212.00ILS5,712.00בן ארי יובל450094230413/08/201440475913

Tel Aviv De: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        5260.00ILS4,760.00תלמי אליעזר450094229913/08/201440549941

Ana Maria B: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -                -13176.00ILSשקד גיא450094231313/08/201440578176

History and: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        7164.00ILS5,894.00נוימן מורן מישל מיכל450094230913/08/201440988423

Pilgrimage: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות        7164.00ILS-                7,164.00הופמן מיכל450094227613/08/201441061248

450094204213/08/201450000507El - Al Israel Airlines6720.25ILS6,874.24        -                 כרטיסי טיסה לארץ עבור נעמה אוריין ומשפחתה לרגל חו

450094217013/08/201450001571ING FRATTA DI PAOLA FRATTA6913.55ILS6,982.98        -                  מרכזיה: תחזוקת מערכת האזעקה בבית של אביטל  כולל,

450094209613/08/201450005057CISION SVERIGE AB29336.40ILS4,492.55        24,917.22      

קטלוגי' מס HP 4005 למדפסת צבע 2714.00ILS2,714.00        -                 HP TRANSFET KITבעמ (1974)קרביץ 450094276114/08/201440001103  Q75

חיים גוטין ואליעזר הוד- ביטוח מטען ימי                  -        2759.47ILS2,759.47מ"אטלס ביטוחים בע450094269114/08/201440140171

Enrique Gra: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        7164.00ILS5,420.00בן זיקרי שמואל יוסף450094277714/08/201440404772

Chantelaine M: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות        8116.00ILS-                8,116.00פורסטר בלייברג מריון450094267514/08/201440407410

450094272214/08/201450021495EXCEL LONDON CLEANING & WASTE4730.88ILS4,781.63        -                 

450094251814/08/201450025250EVENT PUBLISHING SERVICES LTD55669.72ILS56,736.29      -                 

2014-2015ל "הפעלת חברת המדיה בחו    177146.35ILS60,543.07      117,516.22לשכת הפירסום הממשלתי450094331917/08/201410000021

לשימוש השוטף של האגף בה- רכישת דסקים וכונן חצוני                  -           984.88ILS984.88"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 450094337117/08/201440001337

כ' שוברי כניסה לילדי ונכדי העובדים העולים לכיתה א                 -        2947.50ILS2,948.01אגודה שיתופית חקלאית- תיירות צובה 450094318517/08/201440146665

 הזמנה14.9.14, 11.9.14: השתלמות מורי דרך בתאריכים                 -           931.20ILS931.20סאם שושנה ורדה-פולק450094327017/08/201440287464

' א16/14הזמנה  . 11.9.14ד בתאריך "השתלמות מו           931.20ILS-                931.20בהט שמואל450094326417/08/201441040404

450094295017/08/201450000665EL AL ISRAEL AIRLINES SUC EN ESPANA51064.20ILS37,729.09      15,319.26      

7-11/09/14ל  בתאריכים   "כנס    מנהלי לשכות  חו        159699.96ILS159,700.50    1,306.60מ"איסתא ישראל בע450094356318/08/201440269921

לפי הצעות מחיר- עריכה ועדכון של לוח השנה הנוצרי         2714.00ILS-                2,714.00נוקריאן רבקה450094361618/08/201441063956

450094387518/08/201450002712EL AL ISRAEL AIRLINES BEIJING OFFIC12411.86ILS-                12,411.86      

אישור תקציבי למחקר אומניבוס           93124.00ILS92,739.15      384.85לשכת הפירסום הממשלתי450094434719/08/201410000021

1864000.00ILS142,706.09    1,721,293.91לשכת הפירסום הממשלתי450094434319/08/201410000021 30.6גל שני בקמפיין אונליין ברוסיה ביצוע הזמנה עד  

לפי הצעת מחיר. המשך שירות חידוש דומיינים לאינטרנט        3540.00ILS518.02           3,021.98מ"קומיוניגל תקשורת בע450094442519/08/201440163162

32/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה         14160.00ILS5,870.50        8,283.60אבראהים עבד אלסלאם450094405319/08/201441063147

.11 31/14השתתפות בשכר לימוד לקרוס מורי דרך הזמנה         14160.00ILS7,050.50        7,108.32ארבל שוי לן450094404719/08/201441063958

(כיבוד+אולם)+פגישה ודיון לתעשית התיירות                 -        2860.00ILS2,860.00צ"חל)אביב - תל - מוזיאון ארץ ישראל 450094491220/08/201440000299

תימלול והקלטה לחומרים עבור לשכת השר לפי הצעות מחי        1073.21ILS-                1,073.21פרייבט אופיס דרים450094454220/08/201440545503

450094450320/08/201450003548ENTERPRISE RENT-A-CAR4454.46ILS3,716.93        -                  השכרת רכב לירידWTM

450094494020/08/201450025276ESPACO STAND MONTAGEM LTDA5168.73ILS-                5,168.73        

20/09/14 - 7/9/14השכרת רכב לענת בן יוסף         1414.00ILS-                1,414.00מינהל הרכב הממשלתי450094506321/08/201410000193



נסיעה  מנהרות הכרמל   לרכבי המשרד           354.00ILS59.56             294.44מ"קבוצת כרמלטון בע450094506921/08/201440333585

450094501821/08/201450021551TRAVEL WEEKLY GROUP LTD25408.51ILS-                25,408.51      

העסקת שוטרים בשכר לפי הצורך במסגרת אכיפת מורי הדר        5000.00ILS-                5,000.00משטרת ישראל450094563224/08/201410000028

                 -           1210.00ILS827.00גוטמן כהן רותי450094550524/08/201440926811

450094554524/08/201450001930BASE TRAVEL LTD5295391.20ILS-                5,295,391.20  

450094618425/08/201450019084S.S.Y. GOLDSCHMIDT8305.00ILS-                8,305.00        

תמוןנות לנשיא החדש עבור חלוקה במשרד           150.00ILS-                150.00מנהל תרבות וספורט450094656926/08/201410000326

שכירת אולם למבחני רישוי מורי דרך מועד חורף      33984.00ILS-                33,984.00.סי.סי.מרכז הקונגרסים הבינלאומי אי450094647226/08/201440003372

450094651426/08/201450002066MURATOR PUBLISHING CO LTD46877.24ILS-                46,877.24      

                 -        3327.60ILS3,327.60מעייני וגולדשטין450094677927/08/201440378187

השתתפות בישיבות ועדת ערר           417.72ILS-                417.72סמסון רוני450094694827/08/201441065781

450094677127/08/201450005583EL AL ISRAEL AIRLINES1885.91ILS1,885.91        -                  כרטיס טיסה לעיתונאי מדרום אפריקה במסגרת משלחתSTA

450094680627/08/201450006345SHEN ZHEN PORT TRAVEL SERVICE240479.54ILS-                240,479.54    

450094677427/08/201450025065AGENCE FG19805.94ILS19,545.12      -                 

. חדרים בכפר הנופש כינר11תוספת - בדיקת תקנים                   -        7407.45ILS7,407.45גולדשמידט ארדיטי אדריכ450094713628/08/201440158931

45006אנגלית ייעודית   במקום הזמנה שנסגרה בטעות                    -           342.20ILS342.20ביגל רפאלה450094715128/08/201440445247

64הירקון '  רחBrown beach houseמלון -בדיקת תקנים        7407.45ILS-                7,407.45מ"טיטו אדריכלים ומתכנני ערים בע450094713928/08/201440451339

212בן יהודה ' מלונית במבנה לשימור ברח-בדיקת תקנים        7407.45ILS-                7,407.45מ"טיטו אדריכלים ומתכנני ערים בע450094714028/08/201440451339

בדיקת התאמה לתקנים פיזיים הסבת מבנה משרדים למלון                 -      11851.92ILS11,851.92גודוביץ דקל450094713128/08/201440826927

450094731628/08/201450025285KARLA DAMASCENO5964.50ILS-                -                 

ביטוח מטען ימי עבור ענת בן יוסף שיוצאת לשליחות בל           831.95ILS-                922.89מ"אטלס ביטוחים בע450094762431/08/201440140171

. לאינטרנט TRAVELהמשך חידוש דומיין                  -        1479.72ILS1,479.72מ"דומיין דה נט טכנולוגיות בע450094738131/08/201440216615

Gay Press T: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        3808.00ILS3,583.00אוהב ציון כרמלה קרולינה450094735831/08/201440335334

Luxury an: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00שבת ליאור450094736331/08/201440511525

Hungary P: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00רוט הלנה450094736031/08/201440821875

16.9.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           785.00ILS785.00דהאן יותם450094743331/08/201441048545

Luxury and: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        6289.00ILS6,122.00ארגס מרינה450094736731/08/201441066520

450094740531/08/201450002626INSPIRE FURNITURE HIRE LIMITED1374.89ILS1,377.22        -                  השכרת ריהוט בירידCRE

450094746331/08/201450002712EL AL ISRAEL AIRLINES BEIJING OFFIC13097.24ILS12,960.00      -                 

450094745931/08/201450004765HAVILLS EXHIBITION LIMITED1391.90ILS1,392.48        -                 

450094740631/08/201450020330LONDON REMOVALS (U.K) LTD18993.37ILS19,240.68      -                 

450094754231/08/201450025213ELITEOFFICE S.R.L.15851.30ILS11,120.24      4,907.52        

 תשדיר משרד התיירותGOSPEL TVשידור ברשת הברזילאית       304959.50ILS310,007.22    19,095.55לשכת הפירסום הממשלתי450094801201/09/201410000021

16.9.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS925.12קיבוץ כפר רופין450094778201/09/201440141316

AIR Sאכסון קבוצה שנתקעה בארץ עקב ביטול טיסות של                   -        6800.00ILS6,800.00מ"בכובד ראש בע450094777301/09/201440957692

46/14הזמנה  . 5.9.14השתלמות מורי דרך בתאריך         1607.16ILS-                1,607.16פורסטנברג משה יאיר450094800101/09/201440961576

450094804001/09/201450025275FDM FAIR DISPLAYS MANDIC GMBH1399.86ILS1,399.80        -                 

450094800401/09/201450025301ESCAPE TRAVEL AS47594.24ILS-                47,594.24      

450094803601/09/201450025306NH HOTELES DEUTSCHLAND GMBH -4328.97ILS-                4,328.97        

קמפיין אינטרנטי בפינלנד    421638.62ILS185,017.84    234,986.37לשכת הפירסום הממשלתי450094817302/09/201410000021

ולפי הצעת המ- ערכה של מטבעות עתיקות לפי בקשת השר                  -        2902.80ILS2,902.80מ"קדמא תרבות ובידור בע450094830602/09/201440007035

לפי הצעת מחיר וחוזה- הדפסת חוברת כללית על ישראל                  -      17770.80ILS17,446.39מ"גסטליט חיפה בע450094822102/09/201440018072

קורס    מנהלי אבטחה   עבור תומר לוי                 -        8950.00ILS8,950.00ש זינ"המכללה לחינוך גופני ולספורט ע450094815102/09/201440018098



9/09  וב 7/09הרצאה כנס מנהלי שיווק בתל אביב   ב                 -        5956.17ILS5,956.17טיר מישל שרה450094847102/09/201440140531

אחד לרכב השרש ואחד לרכב האירוח, שני מניעי רכבים, שני מקררים לרכבי האירוח                 -      10030.00ILS10,030.00יוסיפון ויליאם ירון450094845202/09/201440140676

תוספת    ילדים כתה א                 -           535.91ILS535.91אגודה שיתופית חקלאית- תיירות צובה 450094828402/09/201440146665

07/09/14ל   "הרצאה  מנלי לשכות חו                 -           712.72ILS712.72נעמן עידית450094864802/09/201440690677

84/12השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה                  -      14160.00ILS12,095.00ונדל עמרי שרגא450094837902/09/201440823453

07/09/14הרצאה כנס מנהל י     לשכות                   -        1789.82ILS1,789.82מ"ימה בע'הוג450094864902/09/201441067516

8/9/14ל "הרצאה במסגרת כנס מנהלי לשכות בח        1425.44ILS-                1,425.44מ"רס בע'רן ונצ450094864402/09/201441067517

8/9/14ל    בתאריך   "הרצאה כנס  מנהלי חו                 -        1789.82ILS1,789.82מ"מוברסט בע450094864602/09/201441067518

450094851702/09/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES17631.75ILS17,121.24      -                 

2014שי     לעובדים לראש השנה                     -      50902.25ILS43,137.50ועד תיירות450094829202/09/201470000451

    לפי אשיור61-317-76תיקון דלת חשמלית   לקרוול                  -           237.96ILS237.96מ"אלכס אוריגינל בע450094889903/09/201440004802

                 -        7434.00ILS7,434.00וייס הילה450094899903/09/201440531256

 ההרצאה09/09/14הרצאה כנס מנהלי לשכות    בתאריך                    -           236.00ILS236.00מ"חמד חנוך והדרכות בע450094899303/09/201441067637

הרצאה כנס נהלי לשכות                 -                -2452.28ILSחורי ויקטור450094914703/09/201441067813

450094904703/09/201450000531Zionist Federation3549.54ILS2,954.90        -                  פרסום במגאזיןZFלראש השנה 

450094902203/09/201450000574El Al23458.50ILS23,595.00      -                 

450094872003/09/201450005232CHATEAU D'EAU SA2700.17ILS-                2,700.17        

450094890803/09/201450005414SECURITY CONCEPTS BV6386.58ILS5,874.92        -                  לספ16-20מאבטח ליריד התיירות בהולנד בין התאריכים 

ל ובהתאם לה"כרטיסי ברכה לראש השנה כבקשת לשכת המנכ                 -           566.40ILS566.40ולדמן יוסף450094932104/09/201440010057

תשלום עבור אוטובוסים למשתתפי כנס משרד התיירות שית                 -      12722.76ILS12,722.76מ"מאיה תור בע450094963904/09/201440158677

Food and Wi: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        9068.00ILS7,131.00נחום מלבסקי איילת450094927504/09/201440159065

Marko Martin:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        8051.00ILS4,126.00ברון עמוס450094929804/09/201440216691

08/09/14הרצאהה כנס מנהלי לש   כות בתאריך                  -        2452.28ILS2,452.28מ"יינה בע'צ.ווי450094949604/09/201440478519

Gay Press: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           800.00ILS600.00           198.00שבת ליאור450094930504/09/201440511525

18.9.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           785.00ILS785.00עואד נוזהת450094921704/09/201440514894

 מLady Gaga: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -                -5260.00ILSמ"הדרכה וייעוץ בע- אושר450094925504/09/201440525217

Stand With: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        8116.00ILS6,289.00דרימר אשר450094928304/09/201440537972

Gay Press Tr: אביב שם התיק-סיור אופנה בתל: השירות                 -        1180.00ILS1,180.00רייסמן גלית450094924304/09/201440563345

סיור אופנה ופגישות מעצבים ותערוכות שם התי: השירות                 -        2832.00ILS2,360.00רייסמן גלית450094925004/09/201440563345

 לספ9- ו8תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריכים                  -        1570.00ILS1,400.00גנוסר אורלי450094920304/09/201440572940

Luxury and Fo:  מושבים שם התיק7הסעה ברכב : השירות                 -        7100.00ILS5,807.00כרמלי גיא450094929304/09/201441035462

Stars of Beth:  מושבים שם התיק7הסעה ברכב : השירות                 -        7269.00ILS5,686.00כרמלי גיא450094926804/09/201441035462

8/9/14חול   "הרצאה   כנס מנהלי לשכות                  -                -1789.82ILSברנע חנה450094942704/09/201441067843

450094926604/09/201450005884BARAK GOLD2117.34ILS2,123.73        -                 

450094969605/09/201450002361HIGH FLIGHT INTERNATIONAL30828.94ILS-                30,828.94      

עריכת סרטון פרסומת לקידום פסטיבל האופרה במצדה           25326.00ILS25,172.00      154.00לשכת הפירסום הממשלתי450095010307/09/201410000021

THב באמצעות חברת "תוכנית אסטרטגיה לקריאייטיב בארה        113812.20ILS117,183.50    5,759.82לשכת הפירסום הממשלתי450095010807/09/201410000021

הקמת אתר אינטרנט אוונגלי    189800.00ILS-                189,800.00לשכת הפירסום הממשלתי450095004207/09/201410000021

2015קמפיין אופרה     1022872.83ILS44,208.49      980,384.83לשכת הפירסום הממשלתי450095010007/09/201410000021

08/09/14הרצאה   כנס מנהלי לשכות                   -        2121.40ILS2,123.98ויטנברג דורון אהרון450094974107/09/201440294191

בחינות רישוי מורי דרך                 -        3051.48ILS2,542.90מ"שכיר בע- יעול 450095055808/09/201440006134

בחינות רישוי מורי דרך                 -        3269.64ILS1,774.77טלמן ולד450095054208/09/201440053307

בחינות רישוי מורי דרך                 -        7665.52ILS7,665.52קינן ניר450095052108/09/201440158547



בחינות רישוי מורי דרך                 -        3282.62ILS1,983.25דה ליאו אלפרד בני450095053508/09/201440159075

14הדרכה כעם רכב , 15 - 18.9.14הדרכה בלבד : השירות                 -        8942.00ILS6,020.00ילקינג רות עדה450095034008/09/201440170674

Epic Israel: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        2404.00ILS1,654.00ברטמן מיטשל סקוט450095031508/09/201440172859

בחינות רישוי מורי דרך                 -        7156.94ILS6,648.36נחום יגאל450095052708/09/201440181925

Elo Resch P: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        5260.00ILS4,760.00ולטר קרול קרניאל450095032008/09/201440185947

בחינות רישוי מורי דרך                 -           1724.00ILS603.40ביטנר שי450095056108/09/201440282382

בחינות רישוי מורי דרך                 -        4068.64ILS1,983.46אברגל חיים יחיאל450095055308/09/201440306473

Open House: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        7164.00ILS5,531.00אוהב ציון כרמלה קרולינה450095030708/09/201440335334

ת'  מסEilat: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        7164.00ILS6,247.00הררי רון450095031108/09/201440495776

Epic Israel: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -           1152.00ILS952.00זאבי יגאל450095031808/09/201440514892

                 -        9000.07ILS9,000.07מ"אהוד שיווק הפקה ויזמות בע.א450095029308/09/201441048830

עקב הגעת כ - 20.10.14 22/09/14כיבוד להרמת כוסית                   -      10325.00ILS10,325.00טל שיין, לילך רובין450095033008/09/201441068366

450095052908/09/201450002652EXCLUSIVE FRANCE HOLIDAYS-PARTIR EN1117334.33ILS-                1,117,334.34  

450095047408/09/201450025294HORS ANTENNE7276.62ILS7,362.26        -                 רכישת רשימות עיתונאים עדכניות על מנת לארגן אירוחי

450095046308/09/201450025298EMC ADVERTISING LTD2252.95ILS1,130.27        -                 

 מסLady Gaga:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        11552.00ILS9,294.00דגן בנימין450095080909/09/201440000756

 מסLady Gaga:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        2517.00ILS1,312.00רוס יובל450095081209/09/201440158357

ד"הכנת סילבוס למחלקת מו, בדיקת משובים                 -        5605.00ILS5,605.00מ"חיים בירמן עבודות אינסטלציה בע450095104209/09/201440246644

ב פרוטקול וע"מצ. ד במכון אסיה "קורס סינית עבור מו      20296.00ILS-                20,296.00פרבר ורד450095090209/09/201440413106

הסעה  הלוך וחזור ל הרמת כוסית                 -        1159.99ILS1,159.99מ"הסעות אור ירושלים בע450095106309/09/201440441124

2014מארז שי  לראש השנה לעובדים                  -      12499.15ILS12,499.15מ"גפן יינות אלכוהול ועוד בע450095131509/09/201440512857

2014השכרת   אולם   להרמת  כוסית לראש   השנה                   -        1180.00ILS1,180.00מ"אכסניות המזרח התיכון בע450095134909/09/201440823755

450095079009/09/201450000574El Al3954.91ILS4,004.03        -                 2 כרטיסי טיסה באל על לזוכים בתחרות של ליידי גאגא.

450095130909/09/201450020330LONDON REMOVALS (U.K) LTD4526.34ILS4,674.38        -                  הובלות לירידOver 50th showב  -Exeter

450095179910/09/201450000519Cardonet Ltd4468.22ILS4,531.05        -                 Spam filtering service for 3 years

450095168310/09/201450001402CLARION EVENTS LTD15038.37ILS15,537.75      -                  יריד תיירותDestinations 2015סטר' במנצ

450095168610/09/201450001402CLARION EVENTS LTD47160.71ILS49,753.01      -                  יריד תיירותDestinations 2015 29.1.2015-1 בלונדון

קמפיין פייסבוק בספרד    100000.00ILS-                100,000.00לשכת הפירסום הממשלתי450095221311/09/201410000021

1984404.80ILS-                1,977,675.29לשכת הפירסום הממשלתי450095221211/09/201410000021 2014קמפיין נוצרי בגרמניה  

History a: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           800.00ILS600.00שבת ליאור450095231911/09/201440511525

450095192411/09/201450001528CARTEMANI1085.81ILS1,105.82        -                 

450095225411/09/201450006378VINAYAK TRAVELS PVT LTD2934.57ILS2,958.29        -                 

450095211911/09/201450025137SHAHAR LEVI3510.15ILS3,539.55        -                 

450095220711/09/201450025313DANIELA DI VEROLI8190.35ILS7,531.41        -                 

450095283714/09/201450025299MOADON KOL CHADASH73291.92ILS-                -                 תשלום שכר לימוד לגן עבור אלה אשל עבור שנת הלימודי

קידום לינות בחניוני לילה בנגב לפי הצעת מחיר מיום        50000.00ILS47,880.00      2,120.00לשכת הפירסום הממשלתי450095349415/09/201410000021

.IBT - U.K: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        2981.00ILS2,831.00שלזינגר אורה ודן450095304015/09/201440158923

LOT TRavel: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        4551.00ILS2,856.00הרמן אסתר450095303715/09/201441005357

450095336715/09/201450000297"MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BA7021.12ILS-                7,021.12         16-18/11/14רכב למשלחת השר למאיאמי + מלון

450095341115/09/201450000574El Al26755.82ILS25,172.14      1,683.94        

450095331915/09/201450000768JR'S FINANCIAL SERVICES20025.03ILS2,285.42        19,251.76      

450095324815/09/201450001509EXCEL LONDON18474.03ILS18,676.60      -                 

450095327015/09/201450001626Anthony Shalson5791.60ILS6,281.94        -                  נהג לשר לירידwtm 2-4/11/14



450095327415/09/201450001626Anthony Shalson13326.60ILS11,611.12      -                 

450095333015/09/201450002698ADAM PHONES LIMITED3545.88ILS1,814.77        -                 טלפונים ניידים למשלחת בלונדון

450095332515/09/201450003258RADISSON EDWARDIAN GRAFTON40990.55ILS42,458.24      -                  מלון למשלחת לירידwtm 2014 לונדון

450095303615/09/201450003747ALBA BERLIN GMBH39156.00ILS-                39,156.00      

450095344915/09/201450025184CHASE U.K.3900.47ILS3,292.08        -                  הובלות לירידGroup Leisureבבירמינגאהם 

השתלמות מקצעוית לנדיבה אברהם                 -        1200.00ILS1,200.00משרד ראש הממשלה450095389116/09/201410000020

 -16.9.14השכרת רכב עבור חיים גוטין בין התאריכים         1414.00ILS-                1,414.00מינהל הרכב הממשלתי450095370216/09/201410000193

 הזמנה14.12.14, 16.11.14: כיבוד למשתלמים בתאריכים        1620.00ILS-                1,620.00(ר"ע)מוזיאון נחום גוטמן לאמנות 450095384316/09/201440000422

הדרכה   עבור אסתר סולטן   עבור אנשין ומחשבים                 -        1650.82ILS1,650.82מ"בע (הפקות)אנשים ומחשבים450095372716/09/201440004300

/30הזמנה . כיבוד +6.11.14השתלמות מורי דרך בתאריך         2626.00ILS-                2,626.00)ירושלים - הגן הבוטני האוניברסיטאי 450095372016/09/201440011264

/37הזמנה . כיבוד +9.12.14השתלמות מורי דרך בתאריך         1816.00ILS-                1,816.00(צ"חל)מ "נאות קדומים בע450095392616/09/201440011794

4הזמנה  . 17.11.14ד על ידי חנה בתאריך "השתלמות מו                 -           366.27ILS366.27.קיבוץ עין חרוד מאוחד450095385216/09/201440019072

31/14 הזמנה 6.11.14ד בתאריך "השתלמות מו        1607.16ILS-                1,607.16פז עוזי450095372516/09/201440019306

12.12.14 14.11.14: השתלמויות מורי דרך לפי תאריכים        6428.64ILS2,142.88        4,285.76שגיב נחום450095376816/09/201440158363

47/14 הזמנה 22.12.14ד בתאריך "השתלמות מו                 -        2142.88ILS2,142.88פיינרמן אוריאל סמואל450095386516/09/201440158424

4500922720הנחייה לצוערי המשרד   במקום הזמנה                  -        2809.00ILS2,809.00קולינס קריינר נגה450095390416/09/201440159052

ארוחת בוקר+ לינה 1.10.14השתלמות מורי דרך בתאריך                  -        7080.00ILS7,080.00קיבוץ קטורה450095383316/09/201440183217

35/14 הזמנה 24.12.14ד בתאריך "השתלמות מו                 -        1241.60ILS1,241.60ביטנר שי450095377216/09/201440282382

רעהון אבי ברדה   מנהלי אבטחה                 -        1416.00ILS1,416.00מ"היחידה לביטחון לאומי בע. י.ת450095372816/09/201440356549

/32הזמנה . כיבוד +9.11.14השתלמות מורי דרך בתאריך         1816.00ILS-                1,816.00(ר"ע)העמותה לתולדות חיפה 450095375516/09/201440395355

.36/14 5.12.14ד בתאריך "השתלמות מו        1098.82ILS-                1,098.82הימלפרב דליה450095377816/09/201440443538

ר חגי עמיצו" על ידי ד19.11.14ד בתאריך "השתלמות מו                 -        2142.88ILS2,124.00יוזמות חינוכיות - (עמיצור)נעם הארץ 450095371816/09/201440567683

38/14הזמנה  . 18.12.14השתלמות מורי דרך בתאריך                  -        2142.88ILS2,142.88לוטן שלמה450095379816/09/201440957776

450095377916/09/201450002376LOMAMATKAT LTD98712.60ILS51,273.60      -                 

450095370016/09/201450003965GOLDEN DELICES SARL4959.13ILS4,978.97        -                 

ב,ל   לשכות ארה"  לשכת מנכ21/09/14ונים   ב                 -        1100.23ILS1,100.23תל אביב הילטון בעמ450095456817/09/201440001071

        3197.01ILS-                3,197.01מ"דיגיטל סטור בע-איי450095478917/09/201440495503

450095462217/09/201450001346PASSENGERS DELLA NAVA VIAGGI1897.96ILS1,891.52        -                 

450095470917/09/201450020330LONDON REMOVALS (U.K) LTD4177.06ILS4,237.80        -                 הובלות ל -CREסטר' במנצ

450095462817/09/201450025298EMC ADVERTISING LTD1795.55ILS1,813.16        -                 

 נקודות בחדר ישיבות18עבודות   חשמל                  -        1231.92ILS1,231.92מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ450095511718/09/201440004697

 מEpic Israel:  מושבים ם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        3517.00ILS2,617.00גרטלר אליהו שרל אנדרה450095493118/09/201440158369

Super Mamy: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות        5260.00ILS-                5,260.00סביון נעם שלום450095491718/09/201440308498

. -I.B.T: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות                 -           908.00ILS600.00ריין אור450095493518/09/201440820596

Jane Memnle: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        6212.00ILS5,073.50נוימן מורן מישל מיכל450095517918/09/201440988423

 מEpic Israel: הובלת סיור אופניים שם התיק: השירות                 -           400.00ILS400.00חן יורם450095492718/09/201441070467

450095503718/09/201450000992SUOMEN MESSUT37430.93ILS897.81           36,533.12      

450095516018/09/201450025300YARDEN FRANCE10821.81ILS10,787.72      -                 

450095505818/09/201450025321HAYMARKET MEDIA GROUP17853.30ILS-                17,853.30      Oyster pub quiz

חסויות פולין      134907.22ILS121,703.26    14,963.46לשכת הפירסום הממשלתי450095526621/09/201410000021

לפי הצעת מחיר מ, קמפייין לעידוד תיירות פנים לדרום    150000.00ILS34,012.14      115,987.86לשכת הפירסום הממשלתי450095536321/09/201410000021

ONCE IN A LIFETקמפיין אינטרנט בצרפת קידום סרטוני     300000.00ILS-                300,000.00לשכת הפירסום הממשלתי450095554621/09/201410000021

2350000.00ILS3,445.00        2,346,555.00לשכת הפירסום הממשלתי450095534021/09/201410000021  



450095519221/09/201450000830TAU VIAGGI66994.95ILS68,931.38      -                 

450095552521/09/201450001435RENEE AMSELEM CUENTA CEMI705.21ILS708.08           -                 

450095552021/09/201450003444VIAGENS ABREU S.A.7992.38ILS7,138.09        -                 

450095553721/09/201450004333EXCLUSIVE PRODUCTS11283.36ILS5,662.80        5,641.68        

450095525121/09/201450025326FEDERVIAGGIO2867.85ILS2,888.23        -                 

לפי הצע, מחקר לבחינת עמדות לגבי עלות חופשה בישראל        24098.00ILS20,601.00      3,497.00לשכת הפירסום הממשלתי450095612922/09/201410000021

22לפי הצעת מחיר מיום , קידום תיירות לבידואים בנגב      50000.00ILS37,330.31      12,669.69לשכת הפירסום הממשלתי450095613722/09/201410000021

אולם+ ארוחת צהרים +כיבוד. 8.1 15כנס מנהלים בתאריך      14160.00ILS-                14,160.00תל אביב הילטון בעמ450095614922/09/201440001071

1000000.00ILS-                1,000,000.00החברה הממשלתית לתיירות450095614122/09/201440009838  תוספ2.9.14פ מיום " על בסיס צת2014שילוט חום לשנת  

5000000.00ILS-                5,000,000.00החברה הממשלתית לתיירות450095615522/09/201440009838  תקציב תחזוקה חד פעמי ותקציב2014תכנית טבריה לשנת  

/43 קפה ועוגה הזמנה 4.12.14כיבוד למשתלמים בתאריך            900.00ILS-                900.00משה אוסנת450095578122/09/201440943110

450095584222/09/201450000906Turpin Distribution  Ltd2174.91ILS2,175.39        -                 חידוש מנוי לכתב עת : השירותTourism Economyמזמין :

450095610322/09/201450001346PASSENGERS DELLA NAVA VIAGGI1860.09ILS1,860.17        -                 

450095583022/09/201450002984SAFE 4 U LTD25280.54ILS25,347.74      -                  אבטחת יריד התיירותwtm 2014ב ספק יחיד" מצ

2014 /14/28/10השכרת רכב   לאליעזר הוד           1414.00ILS-                1,414.00מינהל הרכב הממשלתי450095642023/09/201410000193

הכנת קוד איתי רציונל הדדרכה וחומרי הדרכה ולימוד ב    131340.00ILS-                131,340.00(צ"חל)מ "משכנות שאננים בירושלים בע450095657123/09/201440000272

Super Mamy: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        5260.00ILS3,403.70מרציאנו אליס450095658323/09/201440158582

33/14- השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה         14160.00ILS5,975.00        7,108.32ינג'פנג בנטוב צ450095662723/09/201440169872

48/14הזמנה  . 15.9.14השתלמות מורי דרך בתאריך                  -        1098.82ILS1,098.82ששון ביבי מיכל450095644423/09/201440992154

33/14הזמנה  . 20.10.14ד בתארי "השתלמות מו        2142.88ILS-                2,142.88אילן דוד450095643723/09/201441056619

450095651223/09/201450000786ELAL AIRLINES8383.68ILS-                8,383.68        

450095643823/09/201450021497ASHCROFT POLLARD & CO LIMITED6572.06ILS-                6,572.06        חשב שכר ללשכה

450095637623/09/201450025305DIMENSION FITOUT LTD716.95ILS713.32           -                  ריהוט וחשמל לירידChurch Resources

450095624023/09/201450025327REPRESENTATION WORLD LLP47554.00ILS-                -                 

450095623623/09/201450025328B-SIDE COMMUNICATION5167.14ILS5,286.38        -                 

450095656523/09/201450025336HOTEL ROSABIANCA DI GAGLIARDI S.N.C802.32ILS810.17           -                 

השתלמות עובדים                 -        1300.00ILS1,300.00משרד ראש הממשלה450095695628/09/201410000020

300מגרסה   למחסום                  -        2360.00ILS2,360.00מ" בע1990מצג סחר . ס.מ450095722428/09/201440001278

ציוד   משרדי                 -        4776.40ILS4,776.40"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 450095708528/09/201440001337

קפה למטבחונ ים                 -      10301.40ILS10,301.40ה יוסף'צ'צ450095721028/09/201440184687

450095690728/09/201450002712EL AL ISRAEL AIRLINES BEIJING OFFIC15283.12ILS16,123.92      -                 

450095710328/09/201450003259SINA HOTELS SPA/GESTIONE ALBERGO BE9774.12ILS6,688.64        -                 

450095693128/09/201450004308GLOBAL AIR TRANSPORT SERVICES PVT L45326.28ILS47,070.32      -                 

450095694728/09/201450005338BARBARA VAN DER MEIJ5655.12ILS-                5,655.12        

450095710928/09/201450006292PAUL PENNA DOWNTOWN JEWISH DAY SCHO101864.34ILS101,102.40    -                  201שכר לימוד עבור דניאל ומאיה אלון לשנת הלימודים

450095673028/09/201450025337THE BOIDEM DI TALOR NOAM4476.97ILS4,416.17        -                 

.21.9פרסום מודעה עבור המשרד לפי הצעת מחיר מתאריך            5341.23ILS5,147.13        194.10לשכת הפירסום הממשלתי450095773129/09/201410000021

7/14-7/1שירות תיקונים למערכת האזעקה לשכת שער יפו                  -        2364.72ILS2,364.72מ"מוקד הבטחון הישראלי בע- שמאור 450095771729/09/201440001309

OPen House: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        4308.00ILS3,754.30טישלר גריגורי450095765929/09/201440461023

חוזה   ניהול ותחזוקה      ומתן שירותים    עבור הת        71211.35ILS68,089.01      5,098.85מגדלי ישראל450095745929/09/201440490114

450095747629/09/201450023554BORUBLITA HOLDINGS LIMITED646642.95ILS-                646,642.95    

 לפי הפירוט בהצעת מחיר  עד לתאריCAחידוש רישיונות                  -      21050.55ILS21,610.36מ"מחשוב בע. טי. איי. פרופ450095828030/09/201441071781

450095816430/09/201450000799KPN TELECOM9363.60ILS-                9,363.60        



450095820830/09/201450001773EMBASSY OF ISRAEL - LONDON14715.23ILS11,503.91      -                 vip  יריד2014שר בלונדון  wtm

450095819230/09/201450025324CTE INTERNATIONAL1678.75ILS1,658.06        -                 

ח לחודש לתקופת אימוני" ש1020אימון טניס שולחן לפי         8160.00ILS-                8,160.00(צ"חל)" יובלים"מינהל קהילתי 450095870401/10/201440000278

ל לה"כנס בנ: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        2404.00ILS1,320.00גרטלר אליהו שרל אנדרה450095868601/10/201440158369

Bike France:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        7968.00ILS5,000.00גורדון טורס בעמ450095868401/10/201440158647

                 -        2360.00ILS2,360.00עבדו אליאס450095845401/10/201440458651

' מסMICE-UK: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        5260.00ILS4,241.20גוטמן כהן רותי450095869201/10/201440926811

07/09/14הרצאה כנס   מנהלי לשכות                   -        2452.28ILS2,452.28חורי ורד450095864001/10/201441072113

450095888001/10/201450000973TRAVELINK GROUP LTD19274.50ILS-                19,274.50      marketing agreement

450095849701/10/201450002168SAX, STEN A PASE AB1122.61ILS1,123.72        -                 

450095869701/10/201450004392MT TARGI SP. Z.O.O. SP.K.51161.84ILS44,362.69      -                 

450095869401/10/201450020329TRAVEL LINK DAILY CO., LTD.19860.63ILS20,903.38      -                 

כיסאות לחדר הישיבות בלשכת השר ולעובדים במשרד      37766.14ILS-                37,766.14מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע-טופ450095925802/10/201440003692

2013חשמל ומים  לשכת חיפה בית צים         8260.00ILS3,668.71        4,591.29מגדלי ישראל450095913702/10/201440490114

Club Ca 700: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -      11924.00ILS10,758.50הנזל משה450095941602/10/201440540031

450095935002/10/201450002503BIBLE SOCIETY RESOURCES LTD1961.62ILS1,975.25        -                 CRE Southampton 2014

450095929802/10/201450002692OSEM UK LTD4361.45ILS3,926.47        -                  כיבוד לירידWTM

450095933702/10/201450025338BRITISH GUILD OF TRAVEL WRITERS15692.95ILS-                15,692.95      British Guild of Travel Writers dinner and sponso

קמפיין פרסומי במשחקי מכבי תל אביב בכדורסל ביורולי        207728.00ILS202,797.66    4,930.34לשכת הפירסום הממשלתי450095992305/10/201410000021

49/14הזמנה .19.10.14כיבוד למשתלמים בתאריך            849.60ILS-                849.60אטבלישמנט נהל450096009105/10/201440157739

הסבת קומת גג מוזיאון יהודת איטליה למ-בדיקת תקנים         7407.45ILS-                7,407.45גולדשמידט ארדיטי אדריכ450096021905/10/201440158931

בת ים, בן גוריון' רח, מלון סאן-בדיקת תקנים       16296.39ILS-                16,296.39גולדשמידט ארדיטי אדריכ450096021105/10/201440158931

22.10.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS926.30בצלאל יחזקאל חי450095991205/10/201440375762

מהרחבת מלון הרודס ים המלח- בדיקת תקנים      16296.39ILS-                16,296.39מ"טיטו אדריכלים ומתכנני ערים בע450096020005/10/201440451339

טבריה, מלון הרטמן, בדיקת תקנים                 -      10370.43ILS10,370.43גודוביץ דקל450096019505/10/201440826927

Chinese Pre: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות      10768.36ILS-                10,768.36תרגומים ותיירות עסקית מסין בע- טאו 450096025905/10/201440998436

4הזמנה  . 19.10.14כיבוד להשתלמות מורי דרך בתאריך            849.60ILS-                849.60קורוליוב קירה450096008405/10/201441057739

27.10.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS926.30פרס מירב450096002905/10/201441081447

450095973605/10/201450000574El Al2211.12ILS-                2,211.12        

450095974005/10/201450001152PRO IMPEC IDF32915.29ILS-                32,915.29      

450095981205/10/201450001608SUMUM EVENTOS Y ACONTECIMIENTOS, SL19807.95ILS-                19,807.95      

450096005405/10/201450004885PRS MARKETING SERVICES, S.L. (MINUB23032.50ILS-                23,032.50      

450096035505/10/201450025314SALAZAR HERMANOS S.A.7904.75ILS-                7,904.75        

450096031805/10/201450025332NAAR TOUR OPERATOR SPA64951.65ILS-                64,951.66      

450095973205/10/201450025337THE BOIDEM DI TALOR NOAM571.21ILS588.98           -                 

450095973405/10/201450025348SCA VERTIGO14022.19ILS-                14,022.19      

50/14הזמנה  .17.9.14ד בתאריך "השתלמות מו                 -        2142.88ILS2,142.88שפנייר יוסף450096084606/10/201440306807

   שער יפו4שירות   הסכם לתמי בר                  -           1105.19ILS225.25מ"שטראוס מים בע450096060306/10/201440386641

/19מופע   עבור אירית דגמי סיור השתלמות באשקלון           2714.00ILS-                2,714.00חנדרוס דגמי יהלי450096129706/10/201441062232

450096131606/10/201450006216SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA ME9200.00ILS-                -                 

23,2ביטוח מטען ימי עבור אורי שטיינברג ערך התכולה                  -           647.63ILS647.63מ"אטלס ביטוחים בע450096173919/10/201440140171

450096155319/10/201450025333CAPRICORNO 75 SNC10411.00ILS-                -                 

12 - 11/14 - 10/14 - 9/14חשמל   מים לבניין גנרי        247800.00ILS170,701.96    77,098.04מערכי אנרגיה לירושלים- י 'אנרג450096224920/10/201440003408



   אחזקה לשכת אילת2014המשך  הזמנה   לסוף שנה                    -        6860.52ILS5,814.00החברה לפיתוח חוף אילת בעמ450096248920/10/201440003611

1   -  11/14  - 10/14  -   9/14חניה בניין גנרי           236000.00ILS234,920.74    1,079.26מ"בע (1993) (ירושלים)חניות . מ.א450096225820/10/201440005356

 ש4מכרז   ל רי אירגון   למשרד    תוכניות עבודה       556075.00ILS-                556,075.00מ"מטריקס קונסלטינג בע450096218720/10/201440211073

450096243520/10/201450000507El - Al Israel Airlines13585.43ILS13,600.60      -                  טיסות לסוכניםMICE

450096245720/10/201450019063BEYOND CERTAINTY LTD714.40ILS734.76           -                 Oyster website for 2015

450096251620/10/201450019079CENTAUR COMMUNICATIONS112303.05ILS-                112,303.05    The Meeting show July 2015

450096244420/10/201450025376HUMMUS BROS9858.66ILS9,990.15        -                 Hummus Bros for WTM

תשלום עבור קמפיין לקידום תיירות פנים לדרום בחודשי    570000.00ILS39,789.17      530,210.83לשכת הפירסום הממשלתי450096310421/10/201410000021

                 -           387.03ILS387.03מ"דיגיטל סטור בע-איי450096305321/10/201440495503

23.10.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           785.00ILS785.00הדר חדוה450096292921/10/201440924117

450096284721/10/201450001315ICCA5238.59ILS5,262.35        -                   עבור עדינה חנו- דמי הרשמה לכנס בטורקיה

450096293621/10/201450004329EL AL ISRAEL AIRLINES LTD5075.83ILS5,101.58        -                  1רכישת חמישה כרטיסי טיסה לבלוגרים מאוקראינה בסך,

450096341622/10/201450000822Svenska Massan Stiftelse6205.20ILS5,213.00        840.29           

450096367722/10/201450001428ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS D10881.00ILS-                10,881.00      

450096356322/10/201450004971SITE NEDERLAND MEMBERSHIP SERVICES713.66ILS-                713.66           

רכב שר+  חדרים 2בדיקת האזנות סתר עבור                  -        2950.00ILS2,950.00מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע450096435023/10/201440001591

27.10.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS926.01קיבוץ צאלים450096387623/10/201440001657

1500000.00ILS-                1,500,000.00החברה הממשלתית לתיירות450096426923/10/201440009838  תקציב אחזקה בהתאם להחלטת הצ2014תכנית טבריה לשנת  

חידוש מנוי למגזין אדריכלות ישראלית                 -           225.00ILS225.00עמי רן450096392123/10/201440158927

28.10.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           785.00ILS785.00מדרוני זרטל איריס450096444423/10/201440527993

450096438123/10/201450001153PRIORITY EXHIBITIONS LTD815283.48ILS823,395.30    -                  הקמה עיצוב ביתןWTM 2014סיגל אייזנהאמר:  מזמין

הדפסת מחברות בחינה והדפסת בחינות        8189.20ILS2,796.60        5,392.60מ"בע (1990)פרינט -גרפוס450096466526/10/201440002893

צילום אירוע במלון דן פנורמה תל אביב לפי הצעת מחיר                 -        2614.41ILS2,614.41ישראל סאן בעמ450096515926/10/201440004194

Gastronomy an: שם תיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות                 -      10802.00ILS10,656.00קשיבנובסקי מנחם450096499726/10/201440008906

2000000.00ILS-                2,000,000.00החברה הממשלתית לתיירות450096479126/10/201440009838  מותנה ב18.06.14פ מיום " גגות השוק צת2014ירושלים  

2000000.00ILS-                2,000,000.00החברה הממשלתית לתיירות450096486326/10/201440009838  הרחבת מכלול הכניסה ליד ושם מות2014תכנית ירושלים  

ל וא"המנכ, כיבוד  לפגישה בהשתתפות השר + עבור חדר                  -        1416.00ILS1,416.00א"פנורמה ת- חברת מלונות דן 450096458026/10/201440149726

Telematin TV: שם תיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות                 -        5260.00ILS2,881.90קדם פול450096500326/10/201440180353

 חודשים שלא שולמו ובמחיר שהתקבל6שורה ראשונה עבור         15986.64ILS6,985.60        8,956.20מ"סקופר בע450096502226/10/201440406948

 מMarcus Biro: שם תיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות        6212.00ILS-                6,212.00אבן חמאד יונס450096498626/10/201440458646

Palmira Pere: שם תיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        8116.00ILS6,139.00טאובליד יואל450096498026/10/201440828250

28.10.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS926.30דבירי דרור450096517726/10/201441085793

450096472726/10/201450000550Mend's7908.62ILS-                7,908.62        

450096482426/10/201450000559REGIE PLUS MONDIAL PRODUCTION23965.50ILS24,615.00      -                 

450096460826/10/201450000574El Al1917.24ILS-                1,917.24        

450096504126/10/201450000911John Wiley & Sons Ltd5344.34ILS5,368.29        -                 combined subscription International Journal of to

לגבי- על פי הדרישות החדשות של המשרד לבטחון פנים                  -           207.09ILS207.09מ"קליעה וירי בע.מ-קרב450096576327/10/201440005222

' מסTelematin TV Crew מושבים 7הדרכה ברכב : שירות                 -      20044.00ILS17,875.00מאירי אליהו450096543627/10/201440017153

פגישת עבודה עם זכיין הדירוג ועם נציגי הלשכה המשפט                 -        1416.00ILS1,416.00א"פנורמה ת- חברת מלונות דן 450096575527/10/201440149726

Special Blogg: שם תיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות                 -        6212.00ILS4,896.50פנקס דפנה דיאנה450096545827/10/201440158588

4/11/14-  סיור לדרום הארץ למתנדבי המשרד ב                 -        2120.46ILS2,120.46מ"מאיה תור בע450096566527/10/201440158677

Polish Celeb: שם תיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות                 -        6212.00ILS4,666.70ולטר קרול קרניאל450096546127/10/201440185947

והדר (3.11.14 - 31.10) מושבים 7הדרכה ברכב : שירות                 -        10914.00ILS6,876.00הסנסון דייב450096542127/10/201440284117



אביב ש-הסעדה והסעה מהערבה תל, לינה, סדנאות: שירות        28830.00ILS28,830.00      3,590.00מ"אהלן אהלן הפקות בע450096559627/10/201440525256

Special Blogg: סיור סגוואי בירושלים שם תיק: שירות           892.08ILS-                892.08מ"סגווי ירושלים בע450096544927/10/201440985356

450096560627/10/201450001509EXCEL LONDON21873.60ILS21,837.24      -                  עמדת הטנה לסלולארי ממותג לירידWTM 2014 לונדון

450096592927/10/201450003312COLLETTS TRAVEL LTD48304.20ILS-                48,304.20      Marketing Agreement

450096554927/10/201450025372GYEONGGI TOURISM ORGANIZATION4244.37ILS4,200.73        -                 

450096532927/10/201450025384EURL 2 L ORGANISATION9269.04ILS5,598.62        3,582.51        

450096535627/10/201450025391SECRET SERVICES PR BEATA MILEWICZ68474.23ILS69,367.10      -                 

450096533227/10/201450025392PURE SKY CLUB31519.43ILS31,171.56      -                 

450096533827/10/201450025393THE FOOD DESIGNERS SP.Z.O.O.18832.09ILS18,892.20      -                 

450096534527/10/201450025394ITC. ORG. PL SP. Z.O.O.5614.64ILS5,632.56        -                 

450096534327/10/201450025394ITC. ORG. PL SP. Z.O.O.9825.86ILS9,857.22        -                 

450096534727/10/201450025395AGENCJA REKLAMOWA DUM DUM SP. Z.O.O8421.96ILS8,448.84        -                 

450096586527/10/201450025398SHANGRI-LA HOTEL (CHENGDU) CO, LTD18585.70ILS18,448.60      -                 

450096535027/10/201450025401MARKA M K.M. MACIAK11355.81ILS11,392.06      -                 

450096557327/10/201450025402LOGOBUSINESS S.L.11437.97ILS11,517.91      -                 

450096593227/10/201450025408HOLIDAY DESIGNERS LTD73672.72ILS-                73,672.72      Marketing agreement

      66673.23ILS23,090.01      42,596.86לשכת הפירסום הממשלתי450096601528/10/201410000021

 חודשים   לפיני שני3רכב שכור ל        9450.00ILS-                9,450.00מינהל הרכב הממשלתי450096629628/10/201410000193

   ירושלים2014ארנ נונה   עד סוף שנת                  -    200000.00ILS200,000.00עירית ירושלים450096597128/10/201420000159

-1-  בבאר שבע4/11/2014סיור למתנבי המשרד בתאריך             1274.40ILS300.00           920.40שבע בערבון-החברה הכלכלית לפיתוח באר450096617828/10/201440001597

1.11.14לשנה - חיבור לאיתורן - זמן אוויר לרכב השר            531.00ILS-                531.00מ"איתוראן איתור ושליטה בע450096627228/10/201440001611

ביקור בפארק קראסו למדע בבאר שבע במסגרת סיור גמלאי           1020.00ILS839.46           180.54בעמ.ש.בית יציב ב450096627028/10/201440003600

5תוסופות נקודות חשמל  ותקשורת בקומה                  -        2391.02ILS2,391.02מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ450096597328/10/201440004697

2014כיבוד  קל לטקס אזכר ה של גנדי                    -        2950.00ILS2,950.00מ"שרותי הארחה והסעדה בע. מ.א.ר.ב450096611028/10/201440158861

Night Run T: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        3356.00ILS2,275.50ולטר קרול קרניאל450096630228/10/201440185947

יניב פרחן לפי- קורס הכשרה  נהיגה מבצעית לנהג השר                  -        3621.42ILS3,621.42מ"יוצרים תרבות נהיגה בע- אלטרנתיבי 450096604828/10/201440206058

השתלמות  נהגי המשרד  בשתי סדנאות        2832.00ILS-                2,832.00מ"ירושלים בע. סי.פי.איי450096597928/10/201440212028

Vladimir Po: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות        7164.00ILS-                7,164.00קורול מיכאל450096630928/10/201440273367

                 -                -20700.15ILSמ"סרטי הים האדום בע450096602528/10/201440294653

: פרטים29 - 30.10.14: הדרכה ללא רכב תקופה: השירות                 -        1852.60ILS1,852.60בוכמן פז צבי אברהם450096601428/10/201440492505

Spiritualit: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        8116.00ILS6,400.90אל אורי-בר450096629328/10/201440817585

Night Run: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: שירות                 -           700.00ILS678.70רוט הלנה450096632928/10/201440821875

Culinary T: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: שירות                 -                -700.00ILSעוזר דורון ציון חיים450096632128/10/201440948074

Polish Cel: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: שירות           700.00ILS-                700.00עוזר דורון ציון חיים450096632328/10/201440948074

4500949427ל במקום הזמנה "כנס מנהלי לשכות בחו                 -        1789.82ILS1,789.82ברנע אבנר450096598428/10/201441085791

ארוחת צהרים למתנדבי משרד התיירות במסגרת סיור ביום           1739.32ILS1,476.84        262.48שבע-ערביקה באר450096621028/10/201441086307

TAFארגון כנס  - 9/2014' עבור מודעה לפרסום מכרז מס                 -        3690.23ILS3,690.23לשכת הפירסום הממשלתי450096680829/10/201410000021

מודעת קול קורא להלוואות מיוחדות בעקבות מידע צוק א                 -      34936.60ILS34,936.60לשכת הפירסום הממשלתי450096665029/10/201410000021

1: תיק' מס. MICE - U.K: ארוחת צהרים שם תיק: שירות        1180.00ILS-                1,180.00מ"בע. י.ה.מלונות הירדן מ450096667529/10/201440001594

:תיק' מס. MICE - U.K: שולחן עגול שם התיק: השירות        1321.60ILS-                1,321.60מלון המלך דוד450096664929/10/201440123582

Catholic High: שם תיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות           7164.00ILS5,420.00        500.00הר חרמון גדעון פנחס450096711729/10/201440158494

Mayor of Kie:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -           2617.00ILS952.00קימלפלד ברוך450096664629/10/201440439570

 מIndian Yoga:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : שירות                 -      15053.00ILS11,786.50הררי רון450096669229/10/201440495776



מדריך אביחי צברי שם - (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות        7164.00ILS-                7,164.00מ"הדרכה וייעוץ בע- אושר450096666529/10/201440525217

מס. MICE - U.K: שם תיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : ירות                 -        2419.23ILS1,610.00מ"איטוויד מדיה בע450096666929/10/201440956624

450096693629/10/201450001010Messecenter Herning23650.30ILS-                23,650.30      2014\11\5 שורת האקסטרה נמחקה בגלל דרישת חשב ובמיד

450096690529/10/201450002712EL AL ISRAEL AIRLINES BEIJING OFFIC15952.31ILS16,077.01      -                 

450096697329/10/201450005841PROTECTION SICHER HEITSDIENST BERLI2355.36ILS2,355.80        -                  12 (בימי מלחמת צוק איתן)תיגבור אבטחת לשכת ברלין-

450096706029/10/20145002541160PLUSGRUPPEN I SVERIGE AB3265.28ILS2,975.40        289.88           

 מסArava Yoga: שם תיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות        6212.00ILS-                6,212.00דוחובני מיכאל450096733430/10/201440040750

Wimnter Sun:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        10802.00ILS4,279.00מרציאנו אליס450096734530/10/201440158582

Eco-Active T:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -      11872.00ILS10,232.86זלמן אנטולי450096735230/10/201440158598

Food and Win: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות        6212.00ILS-                6,212.00נחום מלבסקי איילת450096742830/10/201440159065

German Blogge: שם תיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות                 -        8116.00ILS4,925.00אבו רביעה עלי450096732930/10/201440221111

German Blo: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: שירות           800.00ILS-                800.00ריין אור450096735830/10/201440820596

 ירושלי54בקשה להיתר שינויים למלונית - בדיקת תקנים                 -        3703.73ILS3,703.73גודוביץ דקל450096731530/10/201440826927

:תיק' מס. MICE - U.K: השכרת יאכטה שם התיק: שירות        1660.26ILS-                1,660.26זורבין כהן דנית450096737530/10/201440959090

Canadian Blo: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות                 -        7164.00ILS5,795.50נוימן מורן מישל מיכל450096742230/10/201440988423

:תיק'  מסPalmira Perez: וואן שם התיק-מיני: שירות                 -        12444.00ILS8,114.00כרמלי גיא450096739630/10/201441035462

450096729530/10/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES6893.63ILS6,856.72        -                 

450096733030/10/201450001950SUPERSTAR HOLIDAYS LTD13532.49ILS13,659.28      -                 כרטיסי טיסה לארץ עבור אפרת גרומן ובני משפחתה לרגל

450096768230/10/201450025377UNISTER MEDIA GMBH129108.60ILS-                129,108.60    

450096758030/10/201450025389CRM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT7536.60ILS-                -                 

450096768730/10/201450025390VARGAS TURISMO LTDA - TROPICAL TURI2382.00ILS-                2,382.00        

450096773731/10/201450001547IF INSURANCE CO LTD1253.60ILS1,256.29        -                 

450096773931/10/201450025385K2MARKETING17763.05ILS16,453.16      1,293.20        2014\11\5 שורת האקסטרה נמחקה בגלל דרישת חשב ובמיד

2014קמפיין לקידום אתר תל אביב פרק הגאווה     599960.00ILS44,598.48      555,361.52לשכת הפירסום הממשלתי450096829302/11/201410000021

שביל ישראל מאפיינים ופוטנצ" עבור ביצוע מחקר בנושא      35000.00ILS-                35,000.00אוניברסיטת חיפה450096826602/11/201440000249

האם ואיך ניתן ליצור בקרב ת" עבור ביצוע מחקר בנושא      35000.00ILS-                35,000.00אוניברסיטת בן גוריון450096824102/11/201440000250

VALUE F - התמורה לכסף"עבור הצעות לשיפור הציון של       35000.00ILS-                35,000.00מ"ש מקס שטרן בע"מכללת עמק יזרעאל ע450096827902/11/201440000266

תאריך תחיל . 16.2.8ל הוראת שעה "הסכם שרות לפי חשכ      46995.86ILS-                46,995.86מ"טי בע.טלדור איי450096829202/11/201440003683

Galilee Oliv:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        13636.00ILS8,235.00כהן זיו450096788702/11/201440140551

Culinar: אביב בשוק הכרמל שם התיק-סיור בתל: השירות                 -        1416.00ILS1,416.00פרנץ תומס הורסט450096789802/11/201440273810

Christian Pre: שם תיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות                 -        8116.00ILS7,175.46שטראוס יעני מיכאל450096784202/11/201440450441

מלונית מעל קניון א- בדיקת תוכנית מאושרת למהנדסים         1481.49ILS-                1,481.49גודוביץ דקל450096786102/11/201440826927

לפרוייקט הרחבת מלו- בדיקת תוכנית מאושרת למהנדסים                  -        1481.49ILS1,481.49גודוביץ דקל450096789702/11/201440826927

לפרוייקט מלון אריסט-בדיקת תוכנית מאושרת למהנדסים                  -        1481.49ILS1,481.49גודוביץ דקל450096790402/11/201440826927

Patricia Vele: שם תיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות                 -                -2404.00ILSמרגלית מיכה450096787502/11/201441034841

Jerusalem a: אביב שם תיק-סיור חיי לילה בתל: שירות           800.00ILS-                800.00רוטפוס עינת450096785202/11/201441087248

Culinary To: אביב שם תיק-סיור חיי לילה בתל: שירות           800.00ILS-                800.00רוטפוס עינת450096785802/11/201441087248

Fairchild Chi: שם תיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות                 -        7164.00ILS5,687.10מזה דוד450096786602/11/201441087279

450096825202/11/201450001726CAFFAREL SPA4413.61ILS4,568.35        -                 

450096821802/11/201450004308GLOBAL AIR TRANSPORT SERVICES PVT L9758.37ILS9,799.48        -                 

450096818602/11/201450020329TRAVEL LINK DAILY CO., LTD.745.45ILS-                745.45           

450096781602/11/201450025180SAS TIME TOURS202138.50ILS-                202,138.50    

450096822502/11/201450025379ABEC EXHIBITIONS & CONFERENCES PVT30729.79ILS-                30,729.79      



450096781102/11/201450025416GAY TRAVEL ADVICE1032.10ILS273.52           762.56           

12.11 - 16.11.14כנס חיילים משתחררים בין התאריכים                  -      60770.00ILS60,770.00מ"מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע450096893203/11/201440003379

32/14ייעוץ וליווי כתיבת תוכניות לימודים הזמנה       15745.92ILS-                15,745.92צבי יהונתן450096876503/11/201440013587

Aslan America: שם תיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות        7164.00ILS-                7,164.00הר חרמון גדעון פנחס450096902103/11/201440158494

TVN 24 - Metr: שם תיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות                 -        8116.00ILS6,216.60פנקס דפנה דיאנה450096901003/11/201440158588

מלון גולדאר נתניה-בדיקת תוכנית מאושרת למהנדסים         1481.49ILS-                1,481.49גולדשמידט ארדיטי אדריכ450096857203/11/201440158931

19/1בינוי ועיצוב ביתן לכנס חיליים משתחריים הזמנה                  -        8555.00ILS8,555.00פתרונות לתערוכות וארועים- ניו ליין 450096891503/11/201440295636

7כדורי   באולניג                    -        1800.09ILS1,800.09מ" בע7באולינג 450096845903/11/201440305627

פרוייקט הסבת משדדים-בדיקת תוכנית מאושרת למהנדסים         1481.49ILS-                1,481.49מ"אבשלומוב אדריכלים ובינוי ערים בע450096863103/11/201440307185

'חב, בדיקת תוכנית מאושרת למהנדסים מלון במתחם רגבה        1481.49ILS-                1,481.49מ"אבשלומוב אדריכלים ובינוי ערים בע450096864103/11/201440307185

Second Timers: שם תיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות                 -        8116.00ILS4,853.00זאבי יגאל450096901403/11/201440514892

Kharkov Press:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : שירות      13636.00ILS-                13,636.00זוניס בוריס450096902403/11/201440565864

Eco and To: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: שירות           800.00ILS-                800.00רוט הלנה450096900103/11/201440821875

Fairchild: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: שירות           908.00ILS-                908.00עוזר דורון ציון חיים450096899703/11/201440948074

30.11.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           926.30ILS926.30אלמקייס יאיר450096844003/11/201440957045

 חוד3שירותי רופא אמון עבור שליחי המשרד לתקופה של         8850.00ILS2,950.00        5,900.00רוזנבלוט מיכאל450096859203/11/201441059965

450096898803/11/201450004308GLOBAL AIR TRANSPORT SERVICES PVT L3704.38ILS-                3,704.38        

450096902703/11/201450023476AGAXTUR TURISMO LTDA15306.25ILS-                -                 

450096895003/11/201450025419TERRANOVA TOURISTIK ZIMMERMANN KG7609.92ILS-                7,609.92        

קורס הסמכה   לממונה שיויון   קידום נשים    לשרון      11000.00ILS-                11,000.00משרד ראש הממשלה450096931504/11/201410000020

לפי הצ- בקשת תקציב לקמפיין לסיוע לתעשיית התיירות     700000.00ILS34,936.60      665,063.40לשכת הפירסום הממשלתי450096950004/11/201410000021

1405000.00ILS-                1,405,000.00לשכת הפירסום הממשלתי450096915304/11/201410000021 GO ISRAELאישור תקציבי להקמת אתר  

רכבים     צמודים עבור    חיים גוטין     ופיני   270000.00ILS270,000.00    -                 2מינהל הרכב הממשלתי450096919704/11/201410000193

22פ מיום "שפת המכתש לפי צת- 2014תוכנית מצפה רמון     720000.00ILS-                720,000.00החברה הממשלתית לתיירות450096937504/11/201440009838

2000000.00ILS-                2,000,000.00החברה הממשלתית לתיירות450096937104/11/201440009838  הפטריארכיה הארמנית מותנה במינ2014תוכנית ירושלים  

2045000.00ILS-                2,045,000.00החברה הממשלתית לתיירות450096937704/11/201440009838  תוקף הזמנ22.7.14פ " הכשרת קרוואנים צת2014תוכנית  

Travel Plann:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות      13636.00ILS-                13,636.00קורין יצחק450096956904/11/201440159095

 לשירותי הובלה בין לאומיים12/2012ספק שזכה במכרז       50000.00ILS-                50,000.00מ"קריאף אלבטרוס בע450096932604/11/201440262943

Rodrigo Far: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        7164.00ILS5,903.20בלושטיין שבקס אליני450096953004/11/201440356318

Indian Press:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        12309.00ILS7,162.00גולני אורי450096955504/11/201440439126

37/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה         14160.00ILS6,844.00        7,320.72שיינר גיל450096930104/11/201440554985

38/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה         14160.00ILS7,050.50        7,108.32ילרמו דומינגו'קלוסטרבואר ג450096930904/11/201440556058

:תיק'  מסCulinary Tour: ארוחת ערב שם התיק: השירות           880.00ILS-                880.00מ"איטוויד מדיה בע450096951304/11/201440956624

Jerusalem:  שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        5260.00ILS4,323.90שר שלום דורון450096916204/11/201441033408

36/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה         14160.00ILS7,050.50        7,108.32חסידי אנה מאיטה יוהנה450096928504/11/201441071956

34/14- השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה        14160.00ILS6,844.00        7,320.72קרקינובסקי מיכל450096925304/11/201441082167

35/14- הששתפות בשכר לימוד לקורס מוריד רך הזמנה         14160.00ILS7,051.68        7,108.32לנגנול ברטיל וולטר450096927604/11/201441082395

450096916304/11/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES2088.99ILS2,095.92        -                 

450096954004/11/201450003589MR.LICHTFELD1041.66ILS787.68           284.09           

פיקוח פירוק והרכבה בלשכת שר+  וילונות 4ניקוי                  -           525.34ILS525.34מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ450097011305/11/201440004697

51/14הזמנה  . 19.10.14ד בתאריך "השתלמות מו        1071.44ILS-                1,071.44לאור דן450097003205/11/201440291275

450097004005/11/201450004329EL AL ISRAEL AIRLINES LTD6172.30ILS6,195.06        -                 

פעימות מונה           9440.00ILS8,653.40        786.60צילומעתיק בעמ450097100006/11/201440005151



חשבונות טלפון                 -                -15340.00ILSבזק החברה הישראלית450097101906/11/201440005213

Swiss Press T:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : שירות                 -        3717.00ILS1,345.00איזנשטיין רות450097088406/11/201440158516

City Break Te: שם תיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות                 -        8116.00ILS6,744.00צדוק יאיר450097090406/11/201440283923

Online Hostin: שם תיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות        8116.00ILS-                8,116.00בן זיקרי שמואל יוסף450097091206/11/201440404772

Patricia Vele: שם תיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : שירות        2404.00ILS-                2,404.00נחמה-בר עם נורית450097089506/11/201440449244

Online Hos: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: שירות           700.00ILS-                700.00עוזר דורון ציון חיים450097085906/11/201440948074

Desert Run Ger:  מושבים שם תיק7הדרכה ברכב : שירות      13636.00ILS-                13,636.00גילה רון450097090706/11/201441088253

450097091306/11/201470005405Pontifical Institute Notre Dame9000.00ILS4,500.00        -                 20/11/14- כיבוד למשתתפי צעדת השלום שתתקיים ב

קורס ניהול  סיכונים וביטוחים בי קליגר ושיפרה קיבו        1000.00ILS-                1,000.00מ"ענבל חברה לביטוח בע450097160709/11/201440003393

סיור עובדים   בשתלמות עוטף עזה    119000.73ILS-                119,000.73מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת 450097185209/11/201440009457

hong Kong P: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות        7164.00ILS-                7,164.00וונג נינה450097205309/11/201440267122

תיק'  מסMICE India: סדנת טעימת יין שם התיק: שירות                 -        3600.00ILS3,550.00(ר"ע)נא לגעת 450097202609/11/201440269761

יצור והדפסת שקיות ניילון עם לוגו הגרפיקה של המשרד                 -      12744.00ILS12,744.00הדפסה ייצור ושווק אריזות פלקסו פרינ450097207909/11/201440305028

MICE India: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        8116.00ILS6,664.00בן ברוך יהודה450097203509/11/201440322522

MICE India: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: שירות                 -           800.00ILS600.00רוט הלנה450097206809/11/201440821875

-בהתאם להתצעות מחיר , עיצוב ובקרה לדפוס לוח שנה         7080.00ILS-                7,080.00להב קלדרון אסתר450097185409/11/201440826808

Hong Kong: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           700.00ILS-                700.00רוטפוס עינת450097204409/11/201441087248

450097211609/11/201450000960SCHECHINGER-TOURS106211.25ILS-                106,211.26    

450097191509/11/201450005927SOUND SPECIALISTS3051.24ILS-                3,051.24        תיקון מסך האבטחה במשרד של, התקנת מצלמה אבטחה בחדר

450097212609/11/201450025120NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE SA2005.27ILS2,781.08        -                 

450097213509/11/201450025424FAIRMONT PEACE HOTEL15242.48ILS15,779.16      -                 

450097202809/11/201450025427DISCOVERY INTERN. EVENTS AND TOURS101396.34ILS-                101,396.34    

450097170909/11/201450025441SELARL AY1520.85ILS1,550.39        -                 

450097190909/11/201450025446ELOI MORTE CASTELLO1024.07ILS1,023.74        -                 

450097203209/11/201450025449ADRIANO VIAJES S.A.3831.11ILS-                3,831.11        

2-5/11/14אבטחת השר ביריד התיירות בלונדון                  -      29688.10ILS27,911.42משרד ראש הממשלה450097276010/11/201410000020

 שיני הזמנה בהתאם לחשבו9-18/9/14ב "אבטחת השר בארה                 -      59090.55ILS59,090.55משרד ראש הממשלה450097277310/11/201410000020

2014חשבונות טלפון              15340.00ILS15,229.46      110.54מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע450097269410/11/201440001591

עבודות חשמל   לשכת השר                 -           509.76ILS509.76מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ450097243510/11/201440004697

24/6מכרזים מיום . אבטחת בית השר בהתאם לפרוטוקול ו    359899.71ILS136,821.27    223,078.43מ"כפיר בטחון ומיגון אלקטרוני בע450097270310/11/201440009012

German Blogge: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות                 -        2404.00ILS1,009.80קדם פול450097293010/11/201440180353

תיק'  מסMICE - India: השכרת יאכתה שם התיק: השירות                 -        2796.60ILS2,796.60זורבין כהן דנית450097293210/11/201440959090

450097246210/11/201450000788THE HOUSE OF EXHIBITS BV83620.83ILS83,594.26      -                 

450097287310/11/201450018961MARCEL BOKNING AB/BOKNINGSBOLAGET10894.88ILS-                10,894.88      

שם ה (מלון כרמים)שולחן עגול למפגש סוכנים : השירות        3717.00ILS-                3,717.00מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות 450097315911/11/201440001139

           26550.00ILS26,406.54      143.46מ"פלאפון תקשורת בע450097326611/11/201440001174

Huleh Bird Festival:  שם התיקB/Hב "לינה ע: השירות      31139.00ILS-                31,139.00שותפות מו, מלון בכפר בלום - פסטורל 450097318111/11/201440159196

צעדת השלום מא: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות        5260.00ILS-                5,260.00בלנטר איגור450097313811/11/201440181364

Tune In Tel A: הדרכה בלבד ללא רכב שם התיק: השירות        2404.00ILS-                2,404.00אוהב ציון כרמלה קרולינה450097314911/11/201440335334

George Lopez:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        12219.00ILS6,882.00חפץ דוד450097312311/11/201440472334

1: תיק'  מסTune in Tel Aviv: לינה שם התיק: השירות      31050.00ILS-                31,050.00מ" בע05פרנסה 450097314311/11/201441089388

450097351111/11/201450000613DUVESKOGS RESERSERVICE23018.57ILS-                23,018.57      

450097348411/11/201450001201SUPERSTAR HOLIDAYS7682.31ILS-                7,682.31        Marketing agreement



450097340211/11/201450023581TOURMAG.COM20969.68ILS21,858.12      -                 

הפקת צילומי סטילס    350200.00ILS-                350,200.00לשכת הפירסום הממשלתי450097381412/11/201410000021

 מסMICE - India: ג שם התיק"טיסה מאילת לנתב: שירות        6786.18ILS-                6,786.18מ"ארקיע קווי תעופה ישראליים בע450097424812/11/201440001191

סיור סוכני אופניים מס: אולם וכיבוד שם התיק: שירות        1400.19ILS-                1,400.19מלון המלך דוד450097423912/11/201440123582

תשלום עבור ארוחת ערב במסגרת סיור חשיפה לסוכני תיי        2952.00ILS-                2,952.00מ"בע. ג.גמלים ג450097407212/11/201440158735

כריכים לועדת השקעות 159.30ILS159.30           -                 15מ"שרותי הארחה והסעדה בע. מ.א.ר.ב450097404912/11/201440158861

 איזור4254פיתוח תשתיות תיירות בהתאם להחלטת ממשלה ##########                -120165200.00ILSמ"החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע450097410612/11/201440321683

Winter Sun: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: שירות           800.00ILS-                800.00רוט הלנה450097424312/11/201440821875

26.11.14תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           785.00ILS785.00הדר חדוה450097427512/11/201440924117

1.12.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -                -926.30ILSגודר ראובן450097405712/11/201440998684

MICE - Ind: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: שירות           908.00ILS-                908.00רוטפוס עינת450097421612/11/201441087248

Canadian B: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: שירות                 -           908.00ILS794.40רוטפוס עינת450097422612/11/201441087248

Food and W: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: שירות                 -           908.00ILS736.80רוטפוס עינת450097423312/11/201441087248

450097414212/11/201450000552France consultants57134.25ILS16,766.06      40,553.00      

450097430912/11/201450003687KING TOURS AB8560.62ILS-                8,560.63        

450097446012/11/201450006317ROYAL MAIL GROUP LTD5715.51ILS5,650.16        -                 איסוף דברי דואר מהלשכה

450097431812/11/201450006433LANGUAGEWIRE AB30942.00ILS-                30,942.00      

450097424912/11/201450025425COVERPAGE MEDIA49595.00ILS39,300.00      -                 

-גרפיקה. 1 2015נוהל תמיכות באירועים - פרסום מודעה                 -        9503.19ILS9,503.10לשכת הפירסום הממשלתי450097485113/11/201410000021

קורס ב, קורס החייאה ועזרה ראשונה למאבטחי בית השר            800.00ILS-                800.00מגן דוד אדם450097448413/11/201440003474

מסגרות לתעודות 5000.84ILS5,000.84        -                 200בן יעקב דוד450097251613/11/201440004039

הרצאות לימודים ליזמים ונותני השירות בתעשיית התייר      32483.98ILS-                32,483.98בן יוסף אילן450097496213/11/201440158399

הרצאות לימודים ליזמים תיירנים ונותני השירות בתעשי      39789.60ILS-                39,789.60שילה שחר דוד450097473713/11/201440158433

הרצאות לימודים ליזמים ונותני השירות בתעשיית התייר      11387.00ILS-                11,387.00לביא איריס450097495313/11/201440158529

הרצאות לימודים ליזמים ונותני השירות בתעשיית התייר      27328.80ILS-                27,328.80פסטרנק צבי מנחם450097481413/11/201440251180

הרצאות לימודים ליזמים ונותני השירות בתעשיית התייר      27328.80ILS-                27,328.80אטד לימור450097492313/11/201440303970

הרצאות לימודים ליזמים ונותני השירות בתעשיית התייר      22774.00ILS-                22,774.00חי אורטל450097489413/11/201440321145

הרצאות לימודים ליזמים ונותני השירות בתעשיית התייר      22774.00ILS-                22,774.00צרי אפרת450097494613/11/201440470453

הרצאות לימודים ליזמים ונותני השירות בתעשיית התייר      22774.00ILS-                22,774.00מ"צימטים תקשורת בע450097480613/11/201440515852

הרצאות לימודים ליזמים ונותני השירות בתעשיית התייר      22774.00ILS-                22,774.00ינאי ירון משה450097492813/11/201440515970

הרצאות לימודים ליזמים ונותני השירות בתעשיית התייר      40450.40ILS-                40,450.40מ"בינה יתרה בע450097494013/11/201440522774

הרצאות לימודים ליזמים ונותני השירות בתעשיית התייר      22774.00ILS-                22,774.00קוכנר אברהם תמר450097475813/11/201440635852

הרצאות לימודים ליזמים ונותני השירות בתעשיית התייר      11387.00ILS-                11,387.00קנר מוריס450097484313/11/201440999755

הרצאות לימודים ליזמים ונותני השירות בתעשיית התייר      27328.80ILS-                27,328.80עייק אבירן תם450097478213/11/201441034636

450097479813/11/201450000600UNITAS REJSER A/S23729.16ILS-                23,729.16      

450097481713/11/201450000962TURISMOY PEREGRINACIONES7981.85ILS-                7,981.85        

450097469613/11/201450001673LAKINION TRAVEL19413.93ILS-                19,413.93      

450097483013/11/201450004329EL AL ISRAEL AIRLINES LTD17452.83ILS8,880.23        8,903.99        

450097482213/11/201450005257YACHA TRAVEL ASOCIADOS38924.01ILS-                38,924.01      

450097451913/11/201450025428SA HANNONG HOTEL13517.26ILS-                13,517.26      

450097499813/11/201450025456EL REY TURISMO LTDA1348.50ILS-                -                 

 שינוי הזמנת ר4-8/4/14אבטחת שר התיירות בניו יורק                  -      14857.32ILS14,857.32משרד ראש הממשלה450097519116/11/201410000020

 ל17/2014בית השר + פרסום מכרז אבטחת לשכת שער יפו                  -        4261.27ILS4,261.27לשכת הפירסום הממשלתי450097557016/11/201410000021



                 -           584.10ILS584.10מ"קליעה וירי בע.מ-קרב450097518416/11/201440005222

           1770.00ILS1,475.00        295.00מ"תימורה בע450097580416/11/201440017365

הרצאה עבור השליחים בנושא  נצרות יומיים        6197.36ILS-                6,197.36הרני יסכה-צבי450097548116/11/201440158541

1-  ינואר2015אוטובוסים להשתלמויות מינואר עד יוני     123763.12ILS-                123,763.12מ"מאיה תור בע450097546416/11/201440158677

26-  ו25תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריכים                  -        1852.60ILS1,852.60שופר נחמה450097565116/11/201440198233

450097568516/11/201450025457MIANOTOUR DI MIANO S.E.15211.06ILS-                15,211.06      

תיק'  מסMICE - India: ארוחת צהרים שם התיק: השירות        2006.00ILS-                2,006.00מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות 450097593617/11/201440001139

פ מיום" ציר תיירותי במערב העיר לפי צת2014ירושלים     200000.00ILS-                200,000.00החברה הממשלתית לתיירות450097621617/11/201440009838

שילוט ודרכי גישה מותנה ב,  קמפינג2014נאות קדומים     430000.00ILS-                430,000.00החברה הממשלתית לתיירות450097638117/11/201440009838

90%ינג ' צריף בן גוריון מותנה במינימום מצ2014נגב     500000.00ILS-                500,000.00החברה הממשלתית לתיירות450097631817/11/201440009838

1300000.00ILS-                1,300,000.00החברה הממשלתית לתיירות450097632717/11/201440009838 18.06.14פ " מערך מסלולי אופניים צת2014מטה בנימין  

1680000.00ILS-                1,680,000.00החברה הממשלתית לתיירות450097621017/11/201440009838 "נחל חווארים לפי צת,  שביל הגשרים התלויים2014נגב  

2700000.00ILS-                2,700,000.00החברה הממשלתית לתיירות450097630617/11/201440009838 2 השלמת רחוב הר ארדון לפי צתפ מיום 2014מצפה רמון  

תשלום עבור כיבוד ליום עיון למנהלי עמותות התיירות                 -                -509.76ILSמ"מלונות פתאל בע450097647417/11/201440220888

ח" אלף ש140-הגדלת ההזמנה ב .214339.92ILS15,094.56      202,990.79    30.12.2014סקיפ נילי450097614217/11/201440439785

10.12.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -                -926.30ILSהיימן יוסף450097648317/11/201440938020

450097646717/11/201450002977SONDERS & BEACH ITALY SRL80345.98ILS-                80,345.98      

450097656117/11/201450003144HANSEMERKUR2418.60ILS2,504.48        -                 

450097608617/11/201450004335ANTONIO HUERTA RUBIO26956.31ILS13,683.41      13,478.15      

450097659517/11/201450004803JORG DEUTSCHMANN2733.67ILS-                2,733.67        

450097606117/11/201450006338TIKVA TRAVEL APS27275.68ILS-                27,275.68      

450097658017/11/201450025406BEIT AHARON2425.45ILS2,470.31        -                 עיתון ישראלי לשליחה

450097651717/11/201450025451SOBOL VIAJES50071.88ILS52,014.38      -                 

450097650817/11/201450025453CHAN BROTHERS TRAVEL PTE LTD16951.57ILS-                16,951.57      

450097644217/11/201450025454RASO VIAGENS E TURISMO SA6346.86ILS-                6,346.86        

50%ינג ' השער החדש מותנה במינימום מצ2014ירושלים     500000.00ILS-                500,000.00החברה הממשלתית לתיירות450097673418/11/201440009838

 מו2.9.14פ "שביל אופניים לפי צת- 2014מעלה אדומים     721000.00ILS-                721,000.00החברה הממשלתית לתיירות450097692518/11/201440009838

4277000.00ILS-                4,277,000.00החברה הממשלתית לתיירות450097675018/11/201440009838 26.08פ מיום "הגן הארכיאולוגי לפי צת- 2014ירושלים  

5000000.00ILS-                5,000,000.00החברה הממשלתית לתיירות450097674218/11/201440009838  מו18.06.14פ מיום " הגן היווני לפי צת2014ירושלים  

 בין השע19.11.14אבטחה לסיור עיתונאים אורחי המשרד                  -           708.00ILS708.00יעוץ בטחוני אבטחה ושירותים- נירטל 450097710518/11/201440202650

רכישת תמונות מצלם ומבנק התמונות לעיצוב לוח השנה ש        1652.00ILS-                1,652.00להב קלדרון אסתר450097685418/11/201440826808

19.11.14תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך            926.30ILS-                926.30רפאל פנחס450097717418/11/201441092022

450097662718/11/201450000900PROTECTIM SECURITY634.01ILS-                634.01           הזמנת מאבטח לאירוע תיירות בפריס וזאת בגלל שהאירוע

450097669418/11/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES1218.80ILS1,245.22        -                 

450097670218/11/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES10810.59ILS11,044.92      -                 

450097724718/11/201450001903OPTIMUNDUS103382.75ILS-                103,382.75    

450097685518/11/201450002486EL AL ISRAEL AIRBINES1449.37ILS1,492.85        -                 

450097717018/11/201450005343DIAMIR ERLEBNISREISEN GMBH45095.53ILS-                45,095.52      

450097720618/11/201450005647MEDIA CONSULTA DEUTSCHLAND GMBH509887.73ILS42,007.92      467,397.09    

450097721618/11/201450025418TROPO GMBH286776.00ILS-                286,776.00    

450097700018/11/201450025478FAIR PARTNER OY33294.69ILS10,284.15      23,010.54      

450097728918/11/201450025481PURE PERFECTION GMBH12554.24ILS-                12,554.24      

.16פ מיום "סקרים לפי צת/  תכנון פרוייקטים2014עכו     300000.00ILS-                300,000.00החברה לפתוח עכו העתיקה בעמ450097748719/11/201440007288



.16.07פ מיום " שילוט מסלולי תיירות לפי צת2014עכו     400000.00ILS-                400,000.00החברה לפתוח עכו העתיקה בעמ450097751519/11/201440007288

 הנגשת מרכז המבקרים במצודה לבעלי מוגבלויו2014עכו     600000.00ILS-                600,000.00החברה לפתוח עכו העתיקה בעמ450097755519/11/201440007288

החלפת מערכת כריזה חדשה כולל שופר כולל התקנה ברכב                 -        1652.00ILS1,652.00יוסיפון ויליאם ירון450097761019/11/201440140676

Foo: סדנת בישול וסיור שם התיק, אירוח דרוזי: שירות                 -           1099.76ILS989.78ניירנס פול גריגורי450097801819/11/201441060527

סדנת בישול וארוחת צהרים שם ה, אירוח דרוזי: השירות                 -        1200.06ILS1,200.06ניירנס פול גריגורי450097801719/11/201441060527

.20אורח המשרד  בתאריך ,לופז ' ורג' של  גvipאבטחת                  -           850.00ILS850.00פורן גיא אביגדור450097754919/11/201441092691

ת'  מסTravel Planners Radio: לינה שם התיק: השירות        1878.00ILS-                1,878.00מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות 450097871520/11/201440001139

2014חשבונות טלפון          4720.00ILS-                4,720.00מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע450097821420/11/201440001591

  המשך2014חשבונות טלפון          17700.00ILS11,102.44      6,597.56מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע450097816920/11/201440001591

23.11 - 21.11.14: אבטחה למשלחת מצרפת תאריך: שירות        6466.40ILS-                6,466.40יעוץ בטחוני אבטחה ושירותים- נירטל 450097857520/11/201440202650

Food an: סיור קולינארי בעיר העתיקה שם התיק: שירות                 -        1000.05ILS1,180.00מ"האקליפטוס הירושלמי בע450097871020/11/201440330399

Holon Fashi: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות        5260.00ILS-                5,260.00שיוביץ אורית450097871420/11/201440352348

Dr. Ruggero:  מושבים שם התיק7הדרכה ברכב : השירות                 -        5134.00ILS2,612.00גולני אורי450097871120/11/201440439126

Food an: סיור קולינארי בשוק הכרמל שם התיק: השירות           708.00ILS-                708.00שבת ליאור450097871720/11/201440511525

ספרים שי לע ובדים לחנוכה   טעם לחיים    לוי ועדת      30000.00ILS-                30,000.00(ר"ע)משפחה אחת 450097823120/11/201441091585

450097864320/11/201450000890TUS REISBUERO11334.66ILS-                11,334.66      

450097824820/11/201450005880REJSEMAGASINET VAGABOND APS13738.13ILS-                13,738.13      

בגין תחזוקת מערכת שעוני נו - 2015חוזה שירות לשנת                  -        5614.44ILS5,614.44מ"מגדלור מערכות זמן אמת בע450097913323/11/201440001301

                 -        7316.00ILS7,198.00"גיאוקרטוגרפיה המכון למחקר מרחבי בע450097932423/11/201440001349

4/1יום עיון לעובדי המינהל  תקינה ואיכות השירות           9912.00ILS-                9,912.00הספר המרכזי למלונאות בעמ- בית 450097911323/11/201440009807

      59000.00ILS-                59,000.00מ"הסעות בע. ג.לימוזין ר450097929123/11/201440127622

Tel Aviv Tr: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        4308.00ILS3,516.00סמואל ניקול450097879923/11/201440158402

Road Bikers: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות                 -        3356.00ILS2,064.00ברטמן מיטשל סקוט450097879623/11/201440172859

Xavier Peti: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות        1252.00ILS-                1,252.00קרוצי בני450097880123/11/201440523163

Holon Fashio: אביב שם התיק-סיור אופנה בתל: השירות        1180.00ILS-                1,180.00רייסמן גלית450097879523/11/201440563345

Tel Aviv Tre: אביב שם התיק-סיור אופנה בתל: השירות                 -        1180.00ILS1,180.00רייסמן גלית450097929323/11/201440563345

Tel Aviv: אביב שם התיק-סיור חיי לילה בתל: השירות           908.00ILS-                908.00רוטפוס עינת450097930523/11/201441087248

 מRoad Bike: שם התיק (ללא רכב)הדרכה בלבד : השירות        1452.00ILS-                1,452.00מ"ויה סברה בע450097929023/11/201441090297

450098029624/11/201450002918DORAN DESIGN LTD38559.69ILS-                38,559.69       עיצוב לירידDestinationsבלונדון 

450098028024/11/201450004958EPC SERVICES LTD UK4112.07ILS4,210.36        -                 Elim Bible Week 2015

450098018224/11/201450006094AVIRRP-ASSOCIACAO DAS AGENCIAS DE V7877.10ILS-                -                 

450098023224/11/201450025407EINGANA EVENTS7214.16ILS7,187.52        -                 The Holiday <(>&<)> Leisure Show in Kent

450098022324/11/201450025484UPPER STREET EVENTS LTD9234.12ILS3,220.01        6,002.18        The WI centennial fair

450097997024/11/201450025488NEWMONT TRAVEL LTD19388.06ILS-                19,388.06      Marketing agreement

סט תחתיות לכוסות בהדפס תמונה צבעוני שונה לכל תחתי                 -      31270.00ILS31,270.00מגידש עפרה450098064925/11/201440529434

 גR120' מעמד שולחני בעיצוב חמסה וזוג יונים דגם מס                 -      42480.00ILS42,480.00מ"מ בע"יעלת חן קד450098062425/11/201441000371

450098109325/11/201450019015TRAVEL COUNCELLORS2670.04ILS-                2,670.04        

450098174026/11/201450005421ZIEGLER-SYSTEMHAUS GMBH1117.53ILS-                1,117.53        

450098173126/11/201450025473THE FREEMAN COMPANY (UK)3096.84ILS3,149.68        -                  ריהוט וחשמל לירידDestinations show Manchester

      80000.00ILS-                80,000.00חברה ממשלתית לתיירות450098376601/12/201440987533

450098361501/12/201450019063BEYOND CERTAINTY LTD16493.76ILS16,171.92      -                 Oyster Summer Party

450098351501/12/201450025495TOBIT-REISEN GMBH15510.83ILS-                15,510.83      

39/14השתתפות בשכר לימוד לקורס מורי דרך הזמנה         14160.00ILS6,652.25        7,518.96האק חירט450098461202/12/201441090375



450098863208/12/201450000622POSTEN MEDDELANDE AB1285.78ILS-                1,285.78        

450098798308/12/201450000976PROMISED LANDS15229.36ILS-                15,229.36      

450098827708/12/201450006444GORKANA GROUP LTD29452.88ILS-                -                 Press cutting services

3512396.00ILS-                3,512,396.00מ"ארטרא בע450098949109/12/201440001144  הודוTAFIהפקת כנס סוכני  

 בפרט המכרז על הספק הזוכה להמציא ער15בהתאם לסעיף     196051.10ILS-                196,051.10מ"הראל טכנולוגיות מידע בע450098910909/12/201440001247

 בפרט המכרז על הספק הזוכה להמציא ער15בהתאם לסעיף     142483.82ILS-                142,483.82מ"ספיידר פתרונות בע450098908209/12/201440162347

        7080.00ILS-                7,080.00מ"פרחי דיאנא בע450099002010/12/201440158885

                 -      21240.00ILS21,240.00מ"בע (1999)סזאן קייטרינג 450098997910/12/201440331096

                 -                -1298.00ILSמ"בע (2002)אינקוגניטו מוסיקה 450099005310/12/201440482303

      20060.00ILS-                20,060.00גרבי נסים450099004610/12/201441091761

450099053510/12/201450025526NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY1183.20ILS1,188.90        -                  201רכישת סרט להקרנה במהלך סמינרים לסוכנים פברואר

450099152911/12/201450003258RADISSON EDWARDIAN GRAFTON8851.70ILS-                8,851.70         השכרת אולם לתדריךWTM

450099149611/12/201450019063BEYOND CERTAINTY LTD3342.60ILS3,234.38        -                 Oyster monthly e-newsletter

450099155111/12/201450025184CHASE U.K.23472.48ILS-                23,472.48       הובלות לירידיםDestinations Show Manchester Desti

פרסום בעיתונות בדבר עידכון לגבי תאריך הגשה חדשה ע        2345.15ILS-                2,345.15לשכת הפירסום הממשלתי450099262114/12/201410000021

ל"לפי הסכם חשכ                 -      17266.70ILS19,477.08מ"חיון מחשבים בע450099473114/12/201440001608

הרצאות לימודים ליזמים ונותני השירות בתעשיי התיירו      25636.00ILS-                25,636.00קולינס קריינר נגה450099246314/12/201440159052

450099233314/12/201450001162IRMA SEGURIDAD Y CONTROL2795.13ILS2,833.92        -                  2015תחזוקת מערכת האזעקה בלשכת מדריד לשנת

16.5.5ל "לפי חשכ                 -      9026.62ILS10,385.31מ"הראל טכנולוגיות מידע בע450099503715/12/201440001247

32298.16ILS-                33,543.98      X3550M5 optionמ"הראל טכנולוגיות מידע בע450099741215/12/201440001247

16.5.3ל "לפי חשכ        6641.89ILS-                6,641.89"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 450099750515/12/201440001337

ביצוע פעילות אבטחת מידע סקר סיכונים וניסיונות חוס      45076.00ILS-                45,076.00מ"גרופ בע. פי.אי450099313715/12/201440276637

תהליך התאמה ויזואלית למובייל עבור משרד התיירות לפ      39081.60ILS-                39,081.60מ"איטרניטי סופטוור סיסטמס בע450099354215/12/201440517529

450099428216/12/201450006216SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA ME41310.00ILS-                41,310.00      

450099458816/12/201450020330LONDON REMOVALS (U.K) LTD12889.38ILS-                12,889.38      אריזות ואחסון, סידור, הובלות

31.03.2015תוקף ההזמנה עד         8100.00ILS-                8,100.00לשכת הפירסום הממשלתי450099504617/12/201410000021

לפי הצעת מחיר מי, קמפיין לעידוד תיירות פנים לאילת    505870.00ILS-                505,870.00לשכת הפירסום הממשלתי450099472417/12/201410000021

1000000.00ILS-                1,000,000.00לשכת הפירסום הממשלתי450099471717/12/201410000021 רקסים לפי הצע'קידום תיירות פנים לכפרי הדרוזים והצ 

           354.00ILS-                354.00מ"חכים הדפסה והוצאה לאור בע-אל450099477917/12/201440158748

2014סופגניות לחנוכה לעובדי המשרד                  -        2006.00ILS2,006.00מ"שרותי הארחה והסעדה בע. מ.א.ר.ב450099505017/12/201440158861

פרוייקט מלונית רוכב-בדיקת תוכנית מאושרת למהנדסים         1481.49ILS-                1,481.49מ"אבשלומוב אדריכלים ובינוי ערים בע450099486717/12/201440307185

שרות תיקונים למערכת המצלמות אשר הותקנו במשרד קריא           649.00ILS-                649.00מ"סק פתרונות אבטחה מתקדמים בע-מולטי450099534317/12/201440368510

הרצאות לימודים ליזמים ונותני השירות בתעשיית התייר        3315.80ILS-                3,315.80כתר ערן450099486317/12/201440475980

 יר6מלונית בן סירא -בדיקת תוכנית מאושרת למהנדסים         1481.49ILS-                1,481.49גודוביץ דקל450099488417/12/201440826927

-לפרוייקט פאי סיאם-בדיקת תוכנית מאושרת למהנדסים         1481.49ILS-                1,481.49גודוביץ דקל450099493217/12/201440826927

לפרוייקט מארק ניו ג-בדיקת תוכנית מאושרת למהנדסים         1481.49ILS-                1,481.49גודוביץ דקל450099496817/12/201440826927

 במתחם פAהקמת מלון מתחם נופש -בדיקת התאמה לתקנים       10370.43ILS-                10,370.43גודוביץ דקל450099489417/12/201440826927

450099492017/12/201450004522THE COPYRIGHT LICENSING AGENCY LIMI950.00ILS935.50           -                 copyright licensing agency

450099477217/12/201450005414SECURITY CONCEPTS BV10010.23ILS-                10,010.23       13-18/1/15אבטחת יריד תיירות  בהולנד בין התאריכים

450099497317/12/201450025012SARL PROJETEK10397.38ILS-                10,397.38      

450099525617/12/201450025186MONTANA VIAGENS E TURISMO LTDA1530.00ILS-                1,530.00        

.9קנדה בין התאריכים + אבטחת שר התיירות בניו יורק       56337.58ILS-                56,337.58משרד ראש הממשלה450099612218/12/201410000020

29.12.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך            926.30ILS-                926.30קיבוץ צאלים450099579018/12/201440001657



1500000.00ILS-                1,500,000.00החברה לפתוח עכו העתיקה בעמ450099589418/12/201440007288 16.07.14פ "  מכלול הכניסה לעיר העתיקה צת2014עכו  

26.0פ " פיילוט אינטרנט אלחוטי  לפי צת2014באר שבע     350000.00ILS-                350,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099622318/12/201440009838

 תוק28.09.14פ "קישוטי אור לפי צת- 2014תאורת חגים     750000.00ILS-                750,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099590118/12/201440009838

1000000.00ILS-                1,000,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099611918/12/201440009838 ינג' אין מצ26.08.14פ מיום "תכנון מתחם הרכס לפי צת 

1100000.00ILS-                1,100,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099589018/12/201440009838 9.71%ינג  'כפר נוקדים מותנה במינימום מצ- 2014תמר  

תשלום עבור כיבוד ליום עיון למנהלי עמותות התיירות           509.76ILS-                509.76מ"מלונות פתאל בע450099634518/12/201440220888

                 -        3304.00ILS3,304.00מ"כוכב השחר טורס בע450099570818/12/201440376034

64הירקון '  רחBrown beach houseמלון -בדיקת תקנים        3703.73ILS-                3,703.73מ"טיטו אדריכלים ומתכנני ערים בע450099588018/12/201440451339

25.12.2014תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           785.00ILS785.00ר יניב'תג450099618618/12/201441108376

 של חברת סימפלי גלובל חברה4500853779במקום הזמנה       15340.00ILS-                15,340.00מ"אושן אוף ביזנס בע450099631018/12/201441108527

 של חברת סימפלי גלובל חברה4500853779במקום הזמנה       17700.00ILS5,638.54        12,061.46מ"אושן אוף ביזנס בע450099630118/12/201441108527

450099613518/12/201450000747Bosch Security2022.23ILS-                2,022.24        התקנת בטריות חדשות בלחצן המצוקה בלשכת ברלין

450099574718/12/201450000863PATERNO' CHIARA FRANCESCA12696.32ILS-                12,696.32      

450099591018/12/201450001097REALE MUTUA ASSICURAZIONI6846.49ILS6,608.84        -                 

450099591618/12/201450001346PASSENGERS DELLA NAVA VIAGGI634.82ILS612.78           -                 

450099591918/12/201450001346PASSENGERS DELLA NAVA VIAGGI3808.90ILS3,676.69        -                 

450099593518/12/201450001441EL AL ISRAEL AIRLINES5980.31ILS5,772.73        -                 

450099598218/12/201450001662SOLCON2285.14ILS2,211.25        -                 

450099573618/12/201450002167ALFA COPY SRL1960.02ILS1,891.98        -                 

450099604518/12/201450023377TEL IVOIRE416903.20ILS-                416,903.19    

450099610018/12/201450023516BASLER SACHVERSICHERUNGS-AG7800.23ILS-                7,800.23        

450099571618/12/201450025489VIP ROOM-GIOIA-HYSTERIA199927.97ILS-                199,927.97    

450099594718/12/201450025506TOURING SERVIZI SRL8936.26ILS-                8,936.26        

450099636118/12/201450025561ZICHT29454.73ILS-                29,454.73      

450099634718/12/201450025564VERENIGING NATIONALE BEDEVAARTEN5713.34ILS-                5,713.34        

9835000.00ILS-                9,905,071.44לשכת הפירסום הממשלתי450099709621/12/201410000021 ב"קמפיין עבור הפלח הנוצרי והיהודי בארה 

 בהתאם להחלטת ועדת המכרזים מ2014שכר יועצים לשנת       35000.00ILS-                35,000.00ספורט ו, תרבות, לקידום חינוך- יואב 450099664021/12/201440000120

1000000.00ILS-                1,000,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099704921/12/201440009838  שביל אופניים על גדות הירקון מותנה בהש2014רמת גן  

4000000.00ILS-                4,000,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099705521/12/201440009838  צ4511רחוב הבנים החלטת ממשלה טבריה - תוכנית טבריה 

4165000.00ILS-                4,165,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099685921/12/201440009838 י' פיתוח רחבת אום רשרש מותנה במינימום מצ2014אילת  

 בהתאם להחלטת2014שכר יועצים לשנת - חממות תיירות       30000.00ILS-                30,000.00המרכז לפיתוח עסקים נתניה- י .ט.מ450099660621/12/201440019157

 בהתאם להחלטת ועדת המכרזים מי2014שכר יועצים לשנת      29600.00ILS-                29,600.00מרכז לטיפוח יזמות עסק- חדרה . י.ט.מ450099675721/12/201440019174

2014שכר יועצים לשנת - חממות תיירות       30000.00ILS-                30,000.00שומרון- מוקד טיפוח יזמים- י"י ש.ט.מ450099659221/12/201440019176

201רקסי לשנת 'הפעלת חממות תיירות במגזר הדרוזי והצ    200000.00ILS-                200,000.00הרשות לפיתוח הגליל450099683621/12/201440126815

 לפי ועדת מכרזים מיו2014השתתפות בשכר יועצים לשנת       15000.00ILS-                15,000.00העמותה לפיתוח וקידום התיירות בחבל ג450099666921/12/201440158342

24.12.14תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך                  -           785.00ILS785.00חנא פאוזי450099658021/12/201440158426

 נכסי טבע ואתרי4254פיתוח סביביתי לפי החלטת ממשלה                  -                -112594000.00ILSמ"החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע450099679421/12/201440321683

 בינ8- ו7תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריכים                  -                -1852.60ILSבר מאיר מיכה450099702521/12/201440951562

11.1.15תשלום עבור הדרכת סיור מחליטנים בתאריך            926.30ILS-                926.30שמחי עודד450099669621/12/201441043321

מתנה לשליחים בחול לפי הצעת מחיר מתאריך- חנוכיות                  -      47200.00ILS47,200.00שחם איתמר450099702321/12/201441099470

450099689821/12/201450002217FERIAS DE NAVARRA S.L.11916.88ILS-                11,916.88      

450099704821/12/201450003723CHINA INT'L TRAVEL SERVICE SHENZHEN189475.13ILS-                189,475.14    

450099679521/12/201450003804IDEAS Y PUBLICIDAD DE BALEARES S.L.11583.84ILS-                11,583.84      



450099696521/12/201450004353BEIJING CAISSA INTERNATIONAL TRAVEL221050.71ILS-                221,050.71    

450099693121/12/201450006447GUANG DONG YUEQIAO INTERNATIONAL TR126383.46ILS-                126,383.46    

450099711821/12/201450023535BEIJING FORET TRAVEL SERVICE CO., L259957.95ILS-                259,957.94    

450099678721/12/201450025447KBA S.L.10618.52ILS-                10,618.52      

450099679121/12/201450025448EDICIONES JAGUAR SAU20966.75ILS-                20,966.75      

450099654221/12/201450025563ALLWAG PROMOTIONS LTD4371.83ILS-                4,371.83        

בת זוג+השתלמות פרישה אליעזר הוד        1800.00ILS-                1,800.00משרד ראש הממשלה450099784922/12/201410000020

1000000.00ILS-                1,000,000.00לשכת הפירסום הממשלתי450099734122/12/201410000021 צילומי סרטונים ויראליים 

1785600.00ILS-                1,785,600.00לשכת הפירסום הממשלתי450099732522/12/201410000021 2015קידום חברתי אוונגלי לשנת  

דמי רישום וביטוח לקבוצות משרד התיירות בליגה למקומ                 -      41285.00ILS41,285.00המחלקה לספורט במקומות העבוד_ הפועל 450099759222/12/201440000536

צילום לקבלת פנים לרגל חג המולד לפי הצעות מחיר           826.00ILS-                826.00מ"ששון תירם צילומים בע450099770122/12/201440001571

/12:  תוקף ההזמנה16.7.14פ " השוק האטום צת2014עכו     500000.00ILS-                500,000.00החברה לפתוח עכו העתיקה בעמ450099756122/12/201440007288

שיפוץ ושיקום אזור הצריפים כח,  אתר המצודה2014עכו     700000.00ILS-                700,000.00החברה לפתוח עכו העתיקה בעמ450099774722/12/201440007288

1900000.00ILS-                1,900,000.00החברה לפתוח עכו העתיקה בעמ450099773922/12/201440007288  טיפול נופי במוקדים מרכזיים בעיר העתיקה ל2014עכו  

2000000.00ILS-                2,000,000.00החברה לפתוח עכו העתיקה בעמ450099775422/12/201440007288  תו22.7.14פ " חניון הטיילת ברחוב ההגנה צת2014עכו  

2500000.00ILS-                2,500,000.00החברה לפתוח עכו העתיקה בעמ450099776522/12/201440007288  תוקף ההזמנ16.7.14פ "ל צת" בית הכנסת הרמח2014עכו  

22.7פ " הסדרת חניונים סביב העיר העתיקה צת2014עכו     130000.00ILS-                130,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099754322/12/201440009838

פ" תוכנית אב לתיירות לפי צת2014תוכנית מצפה רמון     200000.00ILS-                200,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099742922/12/201440009838

 שידרוג שירותים ציבוריים בעיר העתיקה2014באר שבע     441000.00ILS-                441,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099762322/12/201440009838

20ינג ' חווית שבילי עכו מותנה במינימום מצ2014עכו     560000.00ILS-                560,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099779522/12/201440009838

1500000.00ILS-                1,500,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099777522/12/201440009838 גליל מערבי פארק אזורי לרכיבת אופניים מותנה בהשתתפ 

2050000.00ILS-                2,050,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099752822/12/201440009838  מותנה במינ22.7.14פ "מבצר נמרוד צת- 2014גן לאומי  

2500000.00ILS-                2,500,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099769322/12/201440009838 26.08.14פ "ל לפי צת"חידוש מדרחוב קק- 2014באר שבע  

3600000.00ILS-                3,600,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099749022/12/201440009838  תכנון וביצוע הכניסה ליישוב מותנה ב2014מצפה רמון  

6650000.00ILS-                6,650,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099754822/12/201440009838  הקמת והפעלת מיצג תלת מימד על החומה המזרח2014עכו  

כתיבת הצעה מותאמת- שירותי יעוץ חשבונאי                  -      43070.00ILS43,070.00'בריטמן אלמגור זוהר ושות450099738722/12/201440314838

הדפסת מניפה עבור מידע לתייר לפי הצעות מחיר      49229.60ILS-                49,229.60מ"כפיר הפקות בע450099756422/12/201440994037

יועץ לעיניני יחסי עבודה בה, התקשרות עם אילן לוין       49206.00ILS34,444.20      14,761.80מ"לוין אילן ייעוץ וניהול בע450099750622/12/201441040878

לפי הצעות מחיר- הדפסת לוח שנה נוצרי       35400.00ILS-                35,400.00מ"ט אלפא שילוט מדיה בע.ו.ח450099774822/12/201441108238

450099732422/12/201450000751Biblische Reisen4212.13ILS-                4,212.13        

450099747422/12/201450001280JESUS ANGEL MARTIN GONZALEZ11004.65ILS-                11,004.65      

450099732822/12/201450001342TOUR MIT SCHANZ47879.87ILS-                47,879.87      

450099719622/12/201450001665ZURITA ASESORES7615.80ILS-                7,615.80        

450099766622/12/201450003634COX & KINGS (INDIA) LTD395235.11ILS-                395,235.13    

450099771622/12/201450025562S.A. PLEIN VENT20271.72ILS-                20,271.72      

450099747822/12/201450025571VIAJES BARCELO S.L.26425.64ILS-                26,425.64      

450099725822/12/201450025572ALMENIBOR S.L.5791.92ILS-                5,791.92        

2014סבסוד כרטיסים לילדי העובדים להצגות בחנוכה         2500.00ILS-                2,500.00ועד תיירות450099752622/12/201470000451

סכום חד פעמי לרווחת עובדי משרד התיירות על פי הסכם    600000.00ILS-                600,000.00ועד תיירות450099754422/12/201470000451

פרסום מודעה עבור בחירת גוף לאיתור ואיסוף מידע        7470.23ILS-                7,470.23לשכת הפירסום הממשלתי450099844923/12/201410000021

 תוקף ההזמנ16.9.14פ "גוש עציון המנזר הרוסי לפי צת      40000.00ILS-                40,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099857523/12/201440009838

 מותנה16.9.14פ "גוש עציון מעיין עין הלבנה לפי צת      45000.00ILS-                45,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099857823/12/201440009838

פ"  שילוט אומנותי תיירותי צת2014תכנית גוש עציון       50000.00ILS-                50,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099873023/12/201440009838



 סלילת דרך למעיינות מותנה במי2014תכנית גוש עציון       60000.00ILS-                60,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099873623/12/201440009838

 תכנון וביצוע שילוט והכוונה למוקדי2014מצפה רמון     540000.00ILS-                540,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099849523/12/201440009838

1200000.00ILS-                1,200,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099856723/12/201440009838 16פ "קצרין שדרוג תשתיות בפארק קצרין העתיקה לפי צת 

2012500.00ILS-                2,012,500.00החברה הממשלתית לתיירות450099851323/12/201440009838 2.9.14פ " מתחם לרכיבת אופניים לפי צת2014תל אביב  

2100000.00ILS-                2,100,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099853923/12/201440009838  מותנה במ2.9.14פ "גולן פארק ירדן מוצר לילי לפי צת 

2500000.00ILS-                2,500,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099857123/12/201440009838 2.9.14פ "שומרון מרכז מבקרים הדרך הישראלית לפי צת 

7330000.00ILS-                7,330,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099856323/12/201440009838  מותנה במינימום2.9.14פ "צפת רחוב קרן היסוד לפי צת 

הרצאות בשיווק ומכירות בתחום התיירות על ידי מר גיל      10942.14ILS-                10,942.14קיבוץ מצר450099846223/12/201440011204

450099856023/12/201450000519Cardonet Ltd22812.53ILS-                22,812.53       2015אחזקת מחשבים ללשכה לשנת

450099849323/12/201450000976PROMISED LANDS19210.30ILS-                19,210.31      

450099861123/12/201450005506CORAL TRAVEL LLC174646.08ILS-                174,646.08    

450099826123/12/201450025549HAVAS EDITION4619.71ILS4,583.71        -                 

1233742.74ILS-                1,207,386.79לשכת הפירסום הממשלתי450099948624/12/201410000021 .2015קמפיין בגרמניה  

 נשי2/1 עד 28/12הדרכה שם תיק ווטר גאקסון תאריכים         6012.00ILS-                6,012.00מ"שכיר בע- יעול 450099917724/12/201440006134

1500000.00ILS-                1,500,000.00החברה לפתוח עכו העתיקה בעמ450099922024/12/201440007288  תוקף ההז16.7.14פ מיום " שביל נפוליאון צת2014עכו  

 תוקף ה28.9.14פ " הסדרת שילוט צת2014תכנית פקיעין     500000.00ILS-                500,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099884924/12/201440009838

16.9.1פ " פארק אקולוגי כיכר סדום צת2014תכנית תמר     500000.00ILS-                500,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099897124/12/201440009838

 צת3368 מפות שבילי אופניים החלטת ממשלה 2014תכנית     850000.00ILS-                850,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099892924/12/201440009838

1000000.00ILS-                1,000,000.00החברה הממשלתית לתיירות450099898924/12/201440009838  אי31.12.16 תוקף הזמנה 28.9.14פ "אסר אל זרקא צת'ג 

 עיצו2/1 עד 31/12הדרכה שם תיק גאי ווינטר תאריכים         3756.00ILS-                3,756.00ולטר קרול קרניאל450099919824/12/201440185947

 עיתונאי סקנ30/12הדרכה שם תיק גאי ווינטר תאריכים         1252.00ILS-                1,252.00אוהב ציון כרמלה קרולינה450099918724/12/201440335334

כפיר בגין אבטחת לשכת שער יפו' הארכת התקשרות עם חב      72454.49ILS-                72,454.49מ"כפיר בטחון ומיגון אלקטרוני בע450100018325/12/201440009012

22.7פ "בנימינה וגבעת עדה תוכנית אב לתיירות לפי צת      90000.00ILS-                90,000.00החברה הממשלתית לתיירות450100026125/12/201440009838

16.9.1פ "עין תמר הישנה הסדרת תשתיות תיירות לפי צת    750000.00ILS-                750,000.00החברה הממשלתית לתיירות450100026525/12/201440009838

2000000.00ILS-                2,000,000.00החברה הממשלתית לתיירות450100029925/12/201440009838 : תוקף ההזמנה28.9.14פ "פקיעין פיתוח סמטאות לפי צת 

450099983925/12/201450002539DELOITTE ANJIN LLC3518.10ILS3,562.20        -                 

450099984625/12/201450023379BEIJING HOLY LAND TOUR CO., LTD125643.08ILS-                125,643.08    

התקשרות המשך עם ענבל    954000.00ILS-                969,426.47מ"ענבל חברה לביטוח בע450100063928/12/201440003393

450100068228/12/201450025240ENNEMOSER WIRTSCHAFTSBERATUNG GMBH4035295.00ILS-                4,043,215.07  

2014תשלום עבור שטחים משותפים                  -    372943.00ILS372,943.00עירית ירושלים450100152129/12/201420000159

        44999.30ILS43,157.97      1,841.33מ"פזומט מקבוצת פז בע450100157929/12/201440003711

פרסום    598776.00ILS-                598,776.00לשכת הפירסום הממשלתי450100264230/12/201410000021

4296731.00ILS-                4,296,731.00לשכת הפירסום הממשלתי450100256430/12/201410000021 2015תכנית שיווק לקמפיין אינטרנט תיירות קתולית  

רכישת דיו           505.86ILS-                505.86בעמ (1974)קרביץ 450100209630/12/201440001103

03/2014פ מכרז "התקשרות ע    216990.20ILS-                216,565.98מ"גלאי תקשורת יחסי ציבור בע450100228930/12/201440395329


