
(63,879.30) מ"אסם בע

(35,558.00) מ"שטראוס מים בע

(8,055.45) כהן.לין  ס. א

(4,678.00) מ"אורון בע.ר.ד.א

(201,561.08) מ" בע2002ביכורי שדה דרום 

(10,478.00) מ"בע (1989 )בטחון -בן

(116,018.74) דגנית עין בר

(22,925.00) .מ.זהר דליה פרופשיונל ש

(11,525.00) שרות מתקני  וביוב. ץ.פ.ח

(10,586.00) "יורוקום תקשורת דיגיטלית בע

(37,498.00) אווה ששון- אופנת אבי 

(3,606.00) מ"כמיפל בע

(1,721.00) החברה לציוד מלונאי בע. אקיפ

(745.00) (כרמל)רוחאן אברהם 

(630.00) מינרקו מינרלים תעשייתיים בע

(22,903.00) מ"מגבות נקיות לישראל בע

(7,174.30) מ"נובולוג בע

(16,795.03) שראל ארכיב

(231,150.02) מ"פרומדיקו בע

(2,187.95) 1995קומפיוטרגרד טכנולוגיות 

(54,809.00) (1994)קליר כימיקלים שיווק 

(21,874.00) מ"רמיד שרותי אלקטרוניקה בע

(914.10) אינטגרטיד סיסטמס רישרף

(917,172.54) השרון-מועצה אזורית לב

(2,328.30) מ"צלילי גיתית בע

(1,526.85) מ"חפר מיכשור ומערכות בע

(15,320.00) 2001מאפיות שיווק . ו.א.י.ש

(2,125.00) מ"מרכז מכונות מזון בע

(283,092.56) מ"ישראל פלדמן בשר ודגים בע

(4,548.00) מ"ביפר תקשורת  ישראל בע

(1,187.00) מ"אסטרון עבודות הנדסיות בע

(1,292.00) מ"דב לובלינסקי ובנו בע

(7,490.00) מיקי רייס

(374.00) מ"גן בתנועה בע

(18,665.00) מ"ישומי בקרה בע

(459,253.73) חלב- תנובה 

(9,236.00) מ"דיברסי ישראל בע

(41,755.18) מ"דין דיאגנוסטיקה בע

(69,038.00) מושב צור משה

(164.00) ירושלים-האוניברסיטה העברית

(24,758.07) מ"ברמן י את א בע

(28,000.00) מ"סנו פרופשיונל בע

(79,857.41) מ"שטראוס גרופ בע

(12,371.00) בע (1968)הירש -מ וינברג.א.מ

(428,039.00) מ"פז חברת נפט בע

(5,182.52) מ"גלילון  תעשיות בע

(10,800.00) מ"אימפריאל מטל בע

(1,927.00) מ"דיקלית סחר בינלאומי בע

(24,542.00) קימברלי קלארק ישראל שיווק ב

(47,112.38) מ"יוניליוור ישראל  שיווק בע

(8,044.00) מ"בע' שנפ ושות. מפעלי ע

(2,696.69) מ"פריגו ישראל סוכניות בע

2016ספקים ונותני שירות לשנת 



(19,890.00) רימון יבוא ושיווק- לאוטמן 

(33,192.50) גרפיטי שיווק ציוד משרדי וני

(2,130,118.60) חברת החשמל

(1,716.00) מ"סייקטק בע

(555.00) מ"פרץ פירזול בע

(1,012.00) רענן- מרכז הבטיחות 

(3,382.00) ב (2008)ל צמיגי אקסטרא .ע.ב

(8,985.00) פרץ דוד

(49,129.78) ש"מנמ- עמותה לקידום מקצועי 

(1,053.00) א עבודות גינון ופיתוח.י.ש

(121,874.58) מגן דוד אדום

(339,279.19) בשר- תנובה 

(2,153.00) מ"בע' יוחנן ליפשיץ ושות

(600.21) מ''פאוזה שרותי קפה בע

(4,048.00) ל לחקלאי לגן ולבית.י.א

(13,251.00) מ"זילברמן טכנולוגיות בע

(17,992.80) מ"להבות שרותים בע

(95,457.31) מ"פלאפון תקשורת בע

(783.00) מ"זיו יוסף קדימה בע

(17,518.41) תנובה ביצים

(10,934.00) מ"גנרטורים וציוד בע. ק.פ

(19,933.00) מ" בע1991סייטק גופי חימום 

(352,608.95) בזק החברה הישראלית לתקשורת

(4,754.00) מ"כללית הנדסה רפואית בע

(1,512.00) גרינברג אברהם מהנדס

(231,011.24) האגודה לבריאות הציבור

(3,671.87) מ"בפקס בע

(1,015.60) חריטה אמנותית. ג.י.ד

(1,228.00) מ"בע (1988)מ .א.כרכום מ

(25,426.34) מ"בע. אס.אלון גי-אברך

(4,680.00) אן חיים'מסגרית ג

(4,359.00) מ"שרותי ארגל בע

(2,709.00) אגודת בית ההנדסאי והטכנאי

(115,686.00) מ"רז פרוגרס אספקה רפואית בע

(20,237.52) מ"ידיעות אחרונות בע

(3,941.00) מ"חמת ארמטורות ויציקות בע

(125.00) אוניברסיטת חיפה

(2,918.50) שרות בני

(87.00) מ"מרכז התפירה בע

(28,689.00) מ"דיין מוצרי קרור בע

(72,382.00) מ"דנגוט מחשבים בע

(1,280.00) דן גוטפריד- עציץ ופרח 

(6,925.00) ב (1951)אלקטרה מוצרי צריכה 

(3,509.50) עוזי חומרי בנין ואספקה טכני

(4,983.00) חשמל רכב- לוי אבשלום 

(25,559.00) מ"גרנד אדוונס בע

(4,317.30) מ"חוליות פתרונות אחסון בע

(173,449.06) שרותי בריאות כללית מחוז שרו

(4,014.86) מ"כתר פלסטיק בע

(369.00) מרכז הספקה טכנית-ברג ובניו

(300.00) פרדס חנה- מרכז גריאטרי שוהם

(15,311.00) סינכרו הנדסת אנרג- שמרלינג 

(6,172.00) מ"שחר מוצרי נייר בע



(82.40) אילן-אוניברסיטת בר

(5,456.00) מ'ארגנקום בע

(6,025.62) האגודה לקידום העבודה הסוציא

(47,361.06) העמותה לקידום מקצועי חברתי

(7,177.75) מ"מגדלור מערכות זמן אמת בע

(22,453.28) מ'נעמן פורצולן בע

(1,311.00) מ"גולן תקשורת בע

(43,688.56) עמותת הסיעוד הפסיכיאטרי ביש

(19,217.00) מ"הראל טכנולוגיות מידע בע

(9,316.00) החברה הישראלית למדליות ומטב

(2,808.00) מ'אל ציוד טכני בע.ש

(260.00) שיחות כתב עת ישראלי

(5,252.00) קיי ציוד מטבח למקצו.או.ברון

(718,974.00) מכבסת שלג חדרה

(1,960.00) אורן ציוד חמום

(42,072.20) מ"בע (1974)קרביץ 

(60,722.00) מ"בע (1999). דיפ שיווק צ

(1,365.56) מ"בע (1993 )דה גרוט מדיקל 

(109.00) מ"בליס דר בע

(5,616.00) אלגריסי שרות הנדסה

(60,303.00) מ"בע (1981)מטרו מוטור שווק 

(68,047.00) מ'אורד מערכות בקרה בע

(10,445.00) לשכת הפרסום הממשלתית

(2,062.00) פרמה-פרו

(53,730.00) מ'מעוף טקסטיל בע

(29,833.56) מ"בע (1996)זייפר נתניה 

(7,801.00) מ'סלם יעקב ובניו בע

(778.00) עובדים סוציאליי,סים שלום"עו

(19,422.00) מ"מפעת בע

(11,803.99) מ"תה ויסוצקי בע

(500.00) יידישפיל

(395.00) על השולחן מרכז גסטרונומי בע

(16,029.00) מ"טכנושור שירות ויבוא בע

(3,748.00) מ"שטרן הנדסה בע. י

(1,935.00) העמותה לקידום ההנדסאי

(21,008.00) מ"י פרוסט בע.א.פ

(3,721.00) מ" בע1991רהיטי הכח 

(152,206.25) ספקים שונים

(26,547.00) מ"דנון מהנדסים בע. ח

(692.64) ברמד אגודה שיתופית חקלאית ב

(6,171.00) אמסטרדם

(1,482.50) בועז פרידמן ציפוי ומיגון חל

(155,513.00) עמותה לטיפול למען בריאות הפ

(17,082.00) מ"שניידר אלקטריק ישראל בע

(557.92) מ"א ליאל חומרי בניין בע.י

(15,352.51) האגודה להתנדבות בישראל

(387.00) ארגון רוקחים בשירות המדינה

(1,869.05) אופיר את שלפארם תרופות

(194.40) הטכניון מכון טכנולוגי לישרא

(8,386.39) מ" קווי זהב בע012

(292.50) מ"מולטידע בע

(19,978.53) (מעדני מיקי)משולם זיסו 

(11,941.00) מ"פעמית קרטון ואריזות בע



(16,259.00) מ"קבוצת אלקטרו קובי בע

(2,761.00) מ"שטיחן בע. ג.א.א

(37,231.00) זיעור לשכת שירות למיקרופילם

(16,873.90) מ"טיסנקרופ מעליות ישראל בע

(25,186.00) מ"חשמל ישיר קיסריה בע

(702.00) מ"הופ הנדסה בע

(836.06) בנק הדאר

(1,755.00) רינה קורס

(5,249.00) מ"מלם מערכות בע

(335,169.90) מ"מוטורולה ישראל בע

(82,892.00) מ"גורי עצמון שניר בע

(7,906.00) מ"מוסך ורד בע

(2,943.00) מ"סמיקום לקסיס בע

(13,193.80) שפע רום

(1,746.00) מ"מדטכניקה בע

(2,457.00) מילר מהנדסים-המר

(45,267.00) מ"עמוס גזית בע

(33,617.72) מ" בע2002שיווק המאה מסחר 

(221,446.00) מ" בע1997טבזון 

(2,763.00) מ, צרעה, טקניון-גלובל ישראל

(79,304.00) מ"משה קלופים בע

(2,901.60) מ"נובל בע- לינת 

(2,858.90) מ"פרובוק בע

(1,521.00) עמי שפט הנדסת חשמל

(4,700.00) מ"קלינפלץ הנדסה בע

(1,274.00)  בע1992אלמליח אריאלי יוזמה 

(2,497.76) (נתניה)מ "הום סנטר בע

(995.00) שלום לנדאו

(6,083.00) מ"טלקוד מחשבים בע

(8,946.01) אינטגרציה ותש. טי.מטריקס אי

(3,744.00) מתי מכון התקנים הישראלי

(40,716.00) מומחה גריאטר-ר יליאייב לב"ד

(1,264.00) רצפבהט מרצפות ומוצרי מלט בע

(1,668.00) וסטי-ידיעות מנויים

(3,510.00) דוד אורי- חשמל .ד.א

(106,472.68) החברה המרכזית להפצת משקאות

(3,756.00) מ"מעיין הגבס והדלתות בע

(4,285.10) מ"חברת דואר ישראל בע

(62,018.48) מ"בזק בינלאומי בע

(12,948.00) "מקום ערכים ויוזמות בגוף בע

(90,593.80) אוגשי יניב

(1,500.00) אגף הכספים- משרד הבריאות 

(102,770.00) מ"זן תעשיות בע- קפוא 

(19,848.50) מ"צילומעתיק בע

(5,989,428.72) 1995התאמה השמה ומידע 

(8,298.00) משתלת ורד השרון

(5,193.00) טל השקיה

(254,293.00) ליין יבוא ושיווק רהיטים-טופ

(8,544.21) מ"דן שלדן בע

(18,629.54) מ"ב שיווק בע.פלאש א

(2,223.00) מ"אלפיין סיסטמס מיגון אש בע

(5,352.00) נגרית ויקטור

(274.20) מ"הגרעין בע



(5,570.00) מ"מצות השומרון כפר פינס בע

(2,925.00) מ"אדוויס אלקטרוניקה בע

(2,048.00) שרות לציוד דנטלי- רוברט 

(2,360.00) מ"חן שמואל כימיקלים בע

(1,735.00) מ"נביעות טבע הגליל בע

(8,039.00) מ"יניר מערכות בע

(2,093.00) מ"מיקי עוז עסקים בע

(2,149.00) מ"אגם אביזרי אינסטלציה בע

(10,867.00) מ"יפי גלגלים בע'ג

(6,903.00) מ"מירב משאבות בע

(2,800,000.00) "העברות בנק ישראל"

(2,200.00) מ"אי בע.ארובות אל. א

(145,508.50) מ"סגלוביץ יוסף בע

(47,980.00) קליה אייכנגרין

(760.00) אילנית שערים ואלמנטים. ג.ב

(27,664.92) מ"חיון מחשבים בע

(16,745.00) שיווק מנעולים ומוצרי-פלאור

(2,956.00) איתורן תקשורת איתור ומיגון

(10,737.67) מ"פאול טרייטל הנדסה בע

(5,981.93) סימנה סיטי צומת גלילות

(16,627.00) מ"ד מדיוני בע.ח.י

(922.00) מ"אופקים עתונות לועזית בע

(198,564.00) מ"מוניות יהב צפריר בע

(5,934.97) מ"מפעלי מיחזור בע. מ.מ.ק

(13,124.00) מ"פתרונות סריקה בע-תומקס

(8,537.38) טביב חב לטיפול בפסולת רעילה

(223,737.90) א עבודות קבלניות.ר.ה.ס

(115,170.00) עמותת נוה מלכישוע

(22,814.80) מ"הדסה ביימל רוקחות וטבע בע

(15,080.00) רודזין אלה

(680.00) מכוני רנטגן- אור השחר 

(4,460.20) מ"ארדון ציוד רפואי בע

(137,649.11) מ"קבלני צפון בע

(49,823.60) מ"בון תור בע

(75,486.53) העמותה לקידום מודעות חברתית

(4,826.00) מ"תעשיות בטון מוכן בע-מואסי

(2,330.00) מ"ים הפרזול נסים בע

(506.00) "בע(1981)כפיר שרותי מעליות 

(1,551.40) ייבוא ושיוו (דורון)מדיליין 

(107,913.58) מ"לסר בע.מ

(3,589.00) לוי עמרם- הכל פה 

(11,600.00) החברה הפסיכואנליטית בישראל

(12,870.00) טויל דוביי

(644.00) מ"קריאו משה בע

(26,640.00) אלדר חני

(6,600.00) קורזינר אנה

(1,410.00) ר דני חסון"ד

(250.00) תרומה מספקים שונים

(328.00) מ"זאב המרכז לעזרה ראשונה בע

(2,742.00) קגן אלכס- מסעדת באולינג 

(351.00) אולטקסט שרותי משרד מתקדמים

(13,849.00) באולינג עיר ימים

(9,360.00) דורון הובלות



(1,484.60) אלון משגב- אלון כל 

(1,287.00) מ"פתרונות שינוע בע. ב.ש

(1,989.50) מ"טל דיגיטל בע

(20,462.20) מ"קונצפט לרוקחות בע

(2,140.00) הסתדרות רפוא- המועצה המדעית

(6,900.00) חברה למפעלי כלכלה ותרבות

(410.00) מ"באד השבחה בע

(11,530.00) מ"עינת בע-תעשיות נעלים נגה

(45,944.00) אלון טוביה

(761.00) מ"יו טלקום בע

(61,053.30) מ"טליסמן הנדסה בע

(7,781.69) יואל גודאי

(1,521.00) גובני גדעון

(69,472.00) לב רן הנדסה

(13,100.00) גורן דורון מנחה לריטמיקה

(4,516.00) מ"דובל פתרונות דיגיטליים בע

(2,665,961.53) חברת קבוצת השומרים שמירה וב

(20,410.00) מ"טבע הדברות בע

(28,113.19) מ"בע (ע)עמל סיעודית 

(407.16) מ"ממרם שיווק ציוד רפואי בע

(3,000.00) חיים גרינר

(9,776.00) מ"יוניק דרום בע

(1,500.00) אילנה חן

(5,600.00) אוניברסיטת אריאל

(206.50) נטלי

(80,151.00) מ"תים נטקום בע

(21,016.00) משרד לביטחון הרשות הארצית ל

(936.00) מ" בע5מיקי מדבקות 

(56,388.68) מ"ינקוביץ בע

(17,045.00) מ"קוסמטיקול בע

(21,060.00) מ"איי בע.סי.פור

(4,095.00) מ"יעיל הדברה וחיטוי בע

(4,049.37) גלסמן אנט

(127,087.00) רם אינטרנשיונל שיווק והפ-אל

(1,506.00) מ"משאבים פתרונות נקיים בע

(4,586.40) מ"כספות בע. א.י

(1,825.00) מ"ח בע"קירוסקאי אגש

(3,261.68) מ"י מדיקל סופליי בע.טי.די

(1,000.00) קנדל חנה

(188,123.20) מ"פזגז בע

(34,679.00) מ"אל בע-יסמין סחר מזון יו

(6,318.00) מ"געש מוצרי תאורה בע

(8,500.00) יוגה- נאוה בן שלוש 

(1,462.40) מ"אורגיל ציוד רפואי בע

(13,468.00) מ"רז רוקחות בע

(702.00) אילוז מנופים.הובלות מ

(9,511.00) מ"צינומטל  בע

(5,063.00) עצי השרון

(200.40)  בע2006רמי לוי שיווק השקמה 

(418.00) מ"כלי גינון ובניין בע. מ.א

(25,599.00) ב (2004)או די פיתוח ארגוני 

(2,433.60) מ"אס פתרונות משרד בע.או.אי

(600.00) גטר טק- מ "גטר גרופ בע



(2,281.00) מ"מעלות מערכות אנרגיה בע

(776.16) מ"קלינטיקה בע

(3,744.00) מ"אמיר החוטבים בע

(293.00) מ" בע2004ט כהן .ר

(1,684.00) ציוד רפואי- טופ מדיקל 

(2,918.00) מ"מדלייף בע

(4,015.00) מ"בע. א.ב.אוליטק ש

(52,162.50) אסתר מלול

(3,641.00) שיווק אינסטלציה וכלים. ל.מ

(78,221.00) מ"כל אחזקות מיזוג אויר בע

(1,000.00) יצחק רוזנר

(5,908.50) מוצרי תצוגה- אינספיירד 

(3,218.00) מ"בע (2002)נייער 

(4,610.00) פנל פרויקטים ומוצרי גמר לבנ

(2,913.00) מ"בע (קניגסברג)סופר 

(4,671.61) מ"דיימקס בע-בוס

(5,339.15) ר מעיין שורר"ד

(6,505.00) גילי שערים

(4,549.00) ר איסק ואלרי"ד

(31,000.00) אורה יושפה מנדלבאום

(2,434.00) מ"חים בע"דניאל ומיכאל מז

(4,565.34) ה יעקב ויטנברג.ב.ה.ל

(1,137.00) מ"מאגרי תוכנה בע

(5,278.48) מ"מלם שכר בע

(18,720.00) מ"נקסטפ תקינה ישירה בע

(3,040.00) אלבז ישרא-ם ירושלים"מכון סת

(3,442.50) סמר ציוד שיקומי ואחזקה

(1,150.00) סים"החברה למתנ

(1,193.00) מיקי/איזנברג דוד- אדום 

(1,170.00) אופיר מזרחי

(1,170.00) שמר שרותי מבדקים רפואיים בע

(1,836.00) אוניברסל גז דוד

(5,701.39) מ"מגדל חברה לביטוח בע

(52,528.00) מ"המפיץ יוסי ישראלי בע

(2,751.00) מ"ריבלין סוכנויות בע

(2,373.00) מ"אייל ציפויים בע

(1,000.00) רואי חשבון' עופר כדורי ושות

(1,386.00) מ"קאזה ברונה בע

(28,239.00) סרסור אחמד- זולוטקס 

(20,600.00) פלדה הנס

(43,663.52) דפנה יעקב

(16,961.50) חקלאי איל השרון

(3,232.00) מ" בע1992אבשלום הראל ובניו 

(196.00) מ"עידן הממתקים בע

(6,850.00) מ"סי טי צומת בע

(2,049.00) מ"גבינות משק יעקבס בע

(2,000.00) ב (1995)אשנב שווק לארגונים 

(950.00) עתיד רשת מכללות טכנולוגיות

(5,468.40) קור בן שושן אורן-אור

(600.00) רחלי וולשטיין

(1,521.00) ברק אלומיניום

(1,310.00) מ"אם מערכות שילוט בע.אי

(930.15) אדיר מרגליות- לוגיק פוינט 



(3,661.30)  שיווק והפצה360סייל 

(918.00) מ"פ נגרות מתקדמת בע.י

(1,775.60) מ"מירשמים בע

(468.00) מ"אב מדחסים בע-אל

(2,500.00) צביקה שנהב-חברת קידושים

(1,820.00) הרואה בקפה

(65,007.50) ועד עובדי מנהל ומשק ופרא רפ

(37,517.50) לב השר.ר.ועד עובדים סיעוד מ

(10,625.00) ועד רופאים לב השרון

(6,669.00) מ"קאי עבודות בגבהים בע

(4,600.00) מ"זיו תיירות ונופש בע

(2,574.00) כוכב העמק חברה להסעות וטיול

(3,205.80) מ"בע(1987)סביון תעשיות

(1,654.00) ד שי ארז ו"משרד גובי המס עו

(1,500.00) מלכה מרדכי ישעיהו

(25,174.89) מ"בע (עבודות חשמל)ל.ק.ש.ח

(500.00) הרשקוביץ אנדריי

(1,766.14) (פליינג קרגו).סי.אף

(1,031.00) ד דינה פרנקל"עו

(1,100.00) שלומי דגול

(500.00) הרמתי מאיר

(69,800.00) עם רם

(23,692.89) קריית הצורן נהול ואחזקות בע

(1,912,219.93) שראל פתרונות לוגיסטיים לרפו

(468,588.46) הלל יפה- קרן מחקריםרפואיים

(16,380.00) גזברות אזורית-משרד הבריאות

(450,776.50) בית חולים הלל יפה

(361.00) מחוז חיפה-לשכת הבריאות

(156.00) השומר-קרן מחקרים רפואים תל

(1,916.00) א"לשכת בריאות מחוז ת


