
מטרת התקשרותתיאור פריט התחייבותפריט התחייבות

ל"הטסת משלחת מחוקקים מחוהשתתפות במשרדי הממשל09-51-01-14

ל"הטסת משלחת מחוקקים מחוהשתתפות במשרדי הממשל09-51-01-14

ט"השתתפות בסמניר בארגון סיבפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

ל יואב ביסטריצקי לכנס בתרומות בניויורק"נסיעת סאפרויקטים ופעולות09-51-03-04

תשלום זקיפים ביקורי נשיאיםפעולות09-51-01-15

2016- השתתפות בכנס ממונות על הרווחה הוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת ספריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

פרסום תשלום הסכם פשרה לפמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

תשלום עבור פרסום מכרזהוצאות תפעול09-51-01-13

תשלום עבור פרסום מכרזהוצאות תפעול09-51-01-13

פרסום דואר דיפלומטיהוצאות תפעול09-51-02-12

למחלקות המשרד- מ "פרסומי מכרזים בלפהוצאות תפעול09-51-01-13

פרסום מודעה עבור משרד החוץשמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

פרסום מכרז אקספו אסטנהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

פרסום מכרז אקספו אסטנהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

בנאמ- מכרז מדיח כלים הוצאות תפעול09-51-01-13

בנאמ- מכרז מדיח כלים הוצאות תפעול09-51-01-13

בנאמ- מכרז מדיח כלים הוצאות תפעול09-51-01-13

בנאמ- מכרז מדיח כלים הוצאות תפעול09-51-01-13

בנאמ- מכרז מדיח כלים הוצאות תפעול09-51-01-13

 החלפת דלתות פתיחה26/2016פרסום מכרז הוצאות תפעול09-51-01-13

 החלפת דלתות פתיחה26/2016פרסום מכרז הוצאות תפעול09-51-01-13

 החלפת דלתות פתיחה26/2016פרסום מכרז הוצאות תפעול09-51-01-13

 החלפת דלתות פתיחה26/2016פרסום מכרז הוצאות תפעול09-51-01-13

 החלפת דלתות פתיחה26/2016פרסום מכרז הוצאות תפעול09-51-01-13

 ליטוש וחידוש רצפות33/2016פרסום מכרז הוצאות תפעול09-51-01-13

 ליטוש וחידוש רצפות33/2016פרסום מכרז הוצאות תפעול09-51-01-13

 ליטוש וחידוש רצפות33/2016פרסום מכרז הוצאות תפעול09-51-01-13

 ליטוש וחידוש רצפות33/2016פרסום מכרז הוצאות תפעול09-51-01-13

 ליטוש וחידוש רצפות33/2016פרסום מכרז הוצאות תפעול09-51-01-13

ם צלם וידאו מלשכת העיתונות הממשלתית"ל האו"מזכפעולות09-51-01-15

.תמונות נשיא המדינה וראש הממשלההוצאות תפעול09-51-01-13

 איש11 עבור 2016הכנה לפרישה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016כנס תקשורת יהודית פעילות המטה09-51-03-03

14/12/16-קורס הכנה לפרישה בהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

15/12/16-בקורס משאבי אנוש ב' השתתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016כנס ראשי דתות בפולין פעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ל"לימוד במבהשתתפות במשרדי הממשל09-51-01-14

ל"לימוד במבהשתתפות במשרדי הממשל09-51-01-14

הזמנה מהסבההשתתפות במשרדי הממשל09-51-01-14

סיור מוסק- מ צרפת "רהפעולות09-51-01-15

24/12/15- עובדי משרד בהשתלמות חירום ב4' השתתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

23-24.12.2015השתתפות בכנס חרום הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הטסת מסוק למשלחת מחוקקיםפעולות09-51-01-15

קוק עבור אלון שמר-תשלום מלון בבנגהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבהביטחון ואבטחה09-51-02-13

תשלום אגרהשמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

השתלמותהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ב"פרוייקט מש- סיוע הומניטרי להאיטיהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

למחנה עיניים בטוגו (תרופות)רכישת ציוד מתכלה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

למחנה עיניים בטוגו (תרופות)רכישת ציוד מתכלה פרויקטים ופעולות09-51-03-04



למחנה עיניים בטוגו (תרופות)רכישת ציוד מתכלה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

למחנה עיניים בטוגו (תרופות)רכישת ציוד מתכלה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

לאון- רכישת ציוד ליחידת דיאליזה בסיירה האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

קמבודיה- מחנה עיניים האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

,ועדה רפואיהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ועדה רפואיתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

תשלום עבור ועדה רפואיתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

למחנה עיניים בטוגו (תרופות)רכישת ציוד מתכלה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

מחנה עיניים בקמבודיההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

השתתפות סינדקוהשתתפות במשרד החקלאו09-51-03-08

2015תשלום בגין ימי הדרכה יולי עד דצמבר האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2015תשלום בגין ימי הדרכה יולי עד דצמבר האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2015תשלום בגין ימי הדרכה יולי עד דצמבר האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2015תשלום בגין ימי הדרכה יולי עד דצמבר האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

תשלום בגין ימי הדרכה אסיה למדריכי שירות ההדרכההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ט למדריכי שירות ההדרכה"תשלום בגין ימי הדרכה אמלהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

תשלום בגין ימי הדרכה אפריקה למדריכי שירות ההדרכההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

רכבי משרד- תשלום רשיונות רכבהשתתפות במנהל הרכב09-51-01-11

הדפסת חוברות איראן מיעוטיםפעילות המטה09-51-03-03

 דרכונים דיפלומטיים ביומטריים2,000רכישת פעילות המטה09-51-03-03

הזמנת חוברות ירושלים עבור אונסקוהוצאות תפעול09-51-01-13

 שנים לסייקס פיקו100הזמנת חוברות כנס פעילות המטה09-51-03-03

2017הדפסת לוחות שנה לנציגויות פעילות המטה09-51-03-03

2017הדפסת לוחות שנה לנציגויות פעילות המטה09-51-03-03

דף לוגו עבור נציגות ריגההוצאות תפעול09-51-02-12

.כרטיס כתב משלוחהוצאות תפעול09-51-01-13

מדבקות עבור הדיפהוצאות תפעול09-51-01-13

הדפסות שונות מהמדפיסהוצאות תפעול09-51-01-13

דפי לוגו עבור הקונסוליה באיסטנבולהוצאות תפעול09-51-02-12

ל"הדפסת חוברות מנכפעילות המטה09-51-03-03

המערך המדיני' הזמנת פנקסים עבור רהמערך המדיני09-51-03-05

רכישת מדבקות למח דיפהוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת מדבקות למח דיפהוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת מדבקות למח דיפהוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת מדבקות למח דיפהוצאות תפעול09-51-02-12

2017כנס ראשי נציגויות - הדפסת ספר ראשי נציגויותהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

2017כנס ראשי נציגויות - הדפסת ספר ראשי נציגויותהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

?הדפסת חוברות אירופה לאןפעילות המטה09-51-03-03

נציוגת באקו- דף לוגו הוצאות תפעול09-51-02-12

04/16ל "חוברות ליוצאים לחוהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

אירוע כנס ראשי דתותפרויקטים ופעולות09-51-03-04

אירוע כנס ראשי דתותפרויקטים ופעולות09-51-03-04

תשלום אגרהשמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

2השתתפות משרד החוץ בגין השתלמות שוטרים מהודו בשנת המערך המדיני09-51-03-05

.שירותי תחזוקה חניון משרד החוץהוצאות תפעול09-51-01-13

תשלום ההשקעה ותעפולהשתתפות במשרדי הממשל09-51-01-14

תשלום ההשקעה ותעפולהשתתפות במשרדי הממשל09-51-01-14

תשלום ההשקעה ותעפולדמי שימוש ממשלתיים09-51-01-12

אחזקת רכבי המשרדהשתתפות במנהל הרכב09-51-01-11

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

אחזקת מערכת רותםפעילות המטה09-51-03-03

רכישת ספרים לספריית משרד החוץהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

קורס הכנה לפרישה עבור שני עובדיםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10



2016השתלמות הכנה לפרישה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אגרת כיבוי אש הוצאות תפעול09-51-01-13

אגרת תיאום תשתיותהוצאות תפעול09-51-01-13

דגלול בעיר- נשיא הסנאט הצרפתי פעולות09-51-01-15

דגלול בעיר- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

עיריית ירושלים תשלום חובותפעולות09-51-01-15

עיריית ירושלים תשלום חובותפעולות09-51-01-15

עיריית ירושלים תשלום חובותפעולות09-51-01-15

2016-אגרת שילוט למשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

דגלול בעלייה לכנסת- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

דגלול בעיר- כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

דגלול- יור פרלמנט סיןפעולות09-51-01-15

2016תשלומי ארנונה לשנת הוצאות תפעול09-51-01-13

2016תשלומי ארנונה לשנת הוצאות תפעול09-51-01-13

ר פרלמנט מלטה דגלול בעיר עיריית ירושלים"יופעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

2016צריכת מים לשנת הוצאות תפעול09-51-01-13

מ באוקראינה"ב עבור שק"תשלום למומחה משהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

תכנון קונסטרוקציההוצאות תפעול09-51-02-12

תכנון קונסטרקטיביהוצאות תפעול09-51-02-12

תכנון קונסטרקטיביהוצאות תפעול09-51-02-12

תכנון קונסטרוקציההוצאות תפעול09-51-02-12

תכנון קונסטרוקציההוצאות תפעול09-51-02-12

תכנון קונסטרוקציההוצאות תפעול09-51-02-12

בדיקה קונסטרוקטיביתהוצאות תפעול09-51-02-12

החזר הוצאות נסיעההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

החזר הוצאות נסיעההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

החזר הוצאות נסיעההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

בינוי נציגותל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

בינוי נציגותל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

בינוי נציגותל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

xvלינה וטי- החזר הוצאותהמערך המדיני09-51-03-05

לינה וטיסה- החזר הוצאותהמערך המדיני09-51-03-05

יעוץ בנושא פרוטוקול לבתי חולים שדה בשעת חירוםהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

יעוץ בנושא פרוטוקול לבתי חולים שדה בשעת חירוםהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

גבעת חביבה- סיור עמזים מרבת עמון המערך המדיני09-51-03-05

יציאה לפסטיבל מחול אמסטרדם קשתום רחל נירפעילות המטה09-51-03-03

2016פסטיבל הולגאב ליצירה ישראלית אתיופית פעילות המטה09-51-03-03

2016פסטיבל הולגאב ליצירה ישראלית אתיופית פעילות המטה09-51-03-03

2016פסטיבל הולגאב ליצירה ישראלית אתיופית פעילות המטה09-51-03-03

2016פסטיבל העוד פעילות המטה09-51-03-03

הצגה- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

ביקור השרה במוזיאון ישראלפעולות09-51-01-15

סיור במוזיאון ישראלפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

ביקור במוזיאון ישראל- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

ישראל- כיה 'חברי פרלמנט וחברי אגודת הידידות צפעולות09-51-01-15

 חברי קבוצת העבודה מהאיחוד האירופיMAMAמשלחת פעולות09-51-01-15

מופע מחול+ סיור , קורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

שכירת אולם הקרנה למנהלת האומנותיתפעילות המטה09-51-03-03

שכירות אולם הקרנה קשתוםפעילות המטה09-51-03-03



2016פסטיבל ישראל - אירוע פתיחה במוזיאון ישראלפעילות המטה09-51-03-03

2016פסטיבל ישראל - אירוע פתיחה במוזיאון ישראלפעילות המטה09-51-03-03

2016אז 'אירוח אמנים בפסטיבל הגפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

מ" מנצחי אופרה קשתו3איורח -עמותת הנבל והזמירפעילות המטה09-51-03-03

מ" מנצחי אופרה קשתו3איורח -עמותת הנבל והזמירפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עמזים רבת עמון- סיור בבית הגפן המערך המדיני09-51-03-05

מ"ביקור שגרירי אפריקה למוסדות האופעולות אגף ארגונים09-51-03-01

הזמנת מוצריםפעולות09-51-01-15

הזמנת מוצריםפעולות09-51-01-15

הזמנת מוצריםפעולות09-51-01-15

הזמנת מוצריםפעולות09-51-01-15

הזמנת מוצריםפעולות09-51-01-15

ם תשלום בדיעבד-ארגון פסטיבל אומניות ביפעילות המטה09-51-03-03

רחל ניר.ם"קשתו.ל למחול"אירוח לאירועי החשיפה הבינפעילות המטה09-51-03-03

רחל ניר.ם"קשתו.ל למחול"אירוח לאירועי החשיפה הבינפעילות המטה09-51-03-03

רחל ניר.ם"קשתו.ל למחול"אירוח לאירועי החשיפה הבינפעילות המטה09-51-03-03

 בדיעבד2015אירוח -ל"חממה קולנוע בינפעילות המטה09-51-03-03

טיסה. כ3 2016תשלום לסם שפיגל פרוייקט קיימברידג פעילות המטה09-51-03-03

2016" שער"אירוח משוררים פסטיבל פעילות המטה09-51-03-03

לינות מורים לכינור וכלי קשתפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

"פעילות המטה09-51-03-03 ב וגרמניה"סין ארה" עמותת ורטיגו למחול

השתתפות בכרטיסי טיסה לפסטיבל באוסטרליה קשתום רחל נפעילות המטה09-51-03-03

שתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביבהמערך המדיני09-51-03-05

ארוחת בוקר במוזיאון-2016בנות מצווה /אירוע בניהוצאות תפעול09-51-01-13

כניסה למוזיאון-2016בנות מצווה /אירוע בניהוצאות תפעול09-51-01-13

כניסה למוזיאון-2016בנות מצווה /אירוע בניהוצאות תפעול09-51-01-13

כניסה למוזיאון-2016בנות מצווה /אירוע בניהוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

ועידת רקטורים מהאוניברסיטאות המובילות במדינות אמריהמערך המדיני09-51-03-05

11-15/12/16ט "כנס רקטורים מאמלהמערך המדיני09-51-03-05

2016מלגאים - אולפני קיץ פעילות המטה09-51-03-03

2016פנינה אלעל - השתתפות במימון אירוח חוקרת יוון פעילות המטה09-51-03-03

מנוי למפתח חיפה עבור ספריית המשרדהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

כתיבת הדוח הלאומי של מדינת ישראל לאמנת המדבורפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

פעילויות לקידום כנס ווטק- איילון אדר ' פרופפעילות המטה09-51-03-03

פעילויות לקידום כנס ווטק- איילון אדר ' פרופפעילות המטה09-51-03-03

פעילויות לקידום כנס ווטק- איילון אדר ' פרופפעילות המטה09-51-03-03

מ"אוניבסיטת בן גוריון אירוח חוקרים קשתופעילות המטה09-51-03-03

2016ל בחיפה "פסטיבל הסרטים הבינפעילות המטה09-51-03-03

סדנא בנושא אתיקה לקורס מנהלי מחלקותהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

תשלום בדיעבד עבור אירוח אמן אנדרס סראנופעילות המטה09-51-03-03

ם דליה"אירוח סופרים מחול משכנות שאננים קשתופעילות המטה09-51-03-03

חיילים בודדים- גדנע הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

חיילים בודדים- גדנע הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

חיילים בודדים- גדנע הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

חיילים בודדים- גדנע הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10



חיילים בודדים- גדנע הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

חיילים בודדים- גדנע הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

חיילים בודדים- גדנע הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ם יוסי בלט"ארגון פסטיבל אומנות דיגטאלית קשתופעילות המטה09-51-03-03

אירוע חשיפה לנספחי תרבות ועיתונאים זריםפעילות המטה09-51-03-03

קורס מתמחי מנהל תכנון אדריכליהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

רכישת חנוכיה מתנה לאפיפיורפעילות המטה09-51-03-03

רכישת חנוכיה מתנה לאפיפיורפעילות המטה09-51-03-03

27/11/16נשיא גואטמלה ביקור במגדל דוד פעולות09-51-01-15

27/11/16נשיא גואטמלה ביקור במגדל דוד פעולות09-51-01-15

סיור במוזיאון מגדל דוד- יור פרלמנט סין פעולות09-51-01-15

סיור במוזיאון מגדל דוד- יור פרלמנט סין פעולות09-51-01-15

פרויקט הדברההמערך המדיני09-51-03-05

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

ליווי מוסיקלי-2016אירוע לפורשים  משירות החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

ל"אירוח אנשי קולנוע נבכירים מחופעילות המטה09-51-03-03

אירוח אורחים מתיאטרון בית ליסין במלון דןפעילות המטה09-51-03-03

ל" ספרים בחו20קידום הפצת -המכון לתרגום ספרות עבריתפעילות המטה09-51-03-03

2016פסטיבל קולנוע טורנטו פעילות המטה09-51-03-03

פסטיבל הקונוע הבינאומי הקאןפעילות המטה09-51-03-03

רחל ניר-ל בחשיפה לתיאטרון מיצג"אירוח אורחים מחופעילות המטה09-51-03-03

2017סמינר רכזי ספורט הוצאות תפעול09-51-01-13

דמי רישום - 2017מחוזיאדה הוצאות תפעול09-51-01-13

תשלום דמי רישום וביטוח - 2017מחוזיאדה הוצאות תפעול09-51-01-13

ל פסטיבל צוללן"אירוח אמני מחול מחופעילות המטה09-51-03-03

רחלניר.ם"רשתו.ל"אוסטרליה מחו'אירוח אומני מחול מפרתפעילות המטה09-51-03-03

מקהלת מורן סבב מופעי שירה ומקהלה בסיןפעילות המטה09-51-03-03

ם"שינוע תערוכה ישראלית לסלובניה קשתופעילות המטה09-51-03-03

2016המרכז למוסיקה גליל -ל"לינת אמנים מחופעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הצוללת הצהובה- 2016חשיפה למוזיקה פעילות המטה09-51-03-03

הצוללת הצהובה- 2016חשיפה למוזיקה פעילות המטה09-51-03-03

הצוללת הצהובה- 2016חשיפה למוזיקה פעילות המטה09-51-03-03

הצוללת הצהובה- 2016חשיפה למוזיקה פעילות המטה09-51-03-03

חשיפה למוסיקה- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

נפילים- הצגה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

(בד של המשרד)ריפוד כורסא כפולה מבד מיוחד הוצאות תפעול09-51-01-13

ל"דגם מנכ-  כסאות6ריפוד דמוי עור איכותי עבור הוצאות תפעול09-51-01-13

רווחה - 2016- רכישת מתנות לעובדים המצטיינים הוצאות תפעול09-51-01-13

רווחה - 2016- רכישת מתנות לעובדים המצטיינים הוצאות תפעול09-51-01-13

אילן חת לסיום שירות' רכישת מגן הוקרה לפרופהמערך המדיני09-51-03-05

כנס קבטים מסיימיםביטחון ואבטחה09-51-02-13

כנס קבטים מסיימיםביטחון ואבטחה09-51-02-13

מתנה עבור המשלחתביטחון ואבטחה09-51-02-13

מתנה עבור מפכלי משטרה ועובדי שגרירותשמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

ביקור וינה- מגן הוקרה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

מגני הוקרה 3ביטחון ואבטחה09-51-02-13

מגנים למשלחות מיוון ואוסטרליהביטחון ואבטחה09-51-02-13

 מבנים משלחת פריז3מתנות קשח ביטחון ואבטחה09-51-02-13

 מבנים משלחת פריז3מתנות קשח ביטחון ואבטחה09-51-02-13

 מבנים משלחת פריז3מתנות קשח ביטחון ואבטחה09-51-02-13

רכישת מגן הוקרה לעובדת בשגרירות ליסבוןהוצאות תפעול09-51-02-12

מגנים  לאבטחת אישים מקנברה 2ביטחון ואבטחה09-51-02-13



מתורגמנית - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

בתיה פורסט-מתורגמנית - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

בתיה פורסט-מתורגמנית - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

פרנסיסקו וויטוריה ביד ושם' ביקור אונפעילות המטה09-51-03-03

פרנסיסקו וויטוריה ביד ושם' ביקור אונפעילות המטה09-51-03-03

תת מזכל האום- ביקור ביד ושם פעולות אגף ארגונים09-51-03-01

 משתלמים מזרח אירופה יד ושם קשתום4סמינר פעילות המטה09-51-03-03

 יולי25-29" רצח העם ברואנדה"סמינר למנהלי מוזיאון המערך המדיני09-51-03-05

שירותי אירוחפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

מצרפת' משלחת סגני נשיאי מחקר אונבפעילות המטה09-51-03-03

הדווחית המיוחדת למניעת אלימות נגד נשים- סיור פעולות אגף ארגונים09-51-03-01

יד ושם - 4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

זים מאסיה"כנס עמ-סיור ביד ושםפעילות המטה09-51-03-03

רכישת תערוכה לנציגויותפעילות המטה09-51-03-03

יד ושם-ט"זים מאמל"כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

יד ושם-ט"זים מאמל"כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

בתו של ראש עיריית זקינטוס- לנה קררפעילות המטה09-51-03-03

סיור לשר החינוך והמדע של קפריסין- יד ושםפעילות המטה09-51-03-03

הדווחית המיוחדת למניעת אלימות נגד נשים- סיור פעולות אגף ארגונים09-51-03-01

רכישת תערוכה לנציגויותפעילות המטה09-51-03-03

רכישת תערוכה לנציגויותפעילות המטה09-51-03-03

ביקור ביד ושם - 4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

ביקור שרת התרבות של קולומביה ביד ושםפעילות המטה09-51-03-03

תערוכה חדשה בהפקת יד ושם עבור משרד החוץפעילות המטה09-51-03-03

דווחית למניעת אלימות נגד נשים- סיור ביד ושם פעולות אגף ארגונים09-51-03-01

קורס צוערים סיור ביד ושםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

12/01/17קורס צוערים סיור ביד ושם הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

12/01/17קורס צוערים סיור ביד ושם הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

12/01/17קורס צוערים סיור ביד ושם הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

6/9/16משלחת מנהיגות פוליטים מוויייטנאם סיור במצדה פעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

 שח לרשות הטבע והגנים לרגל כנס הביטאט50,000העברת פעולות אגף ארגונים09-51-03-01

כיה'סגן שר החוץ צפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

רכישת מנוי דיגיטליהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ארונית מקורית למכונת צילוםהוצאות תפעול09-51-01-13

פינישר עבור מכונת צילוםהוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

א"לינת אורחים במלון הרודס ת- משלחת מטוגו פעולות09-51-01-15

א"לינת אורחים במלון הרודס ת- משלחת מטוגו פעולות09-51-01-15

א"ארוחות אורחים במלון הרדוס ת- משלחת מטוגו פעולות09-51-01-15

א"ארוחות אורחים במלון הרדוס ת- משלחת מטוגו פעולות09-51-01-15

א"ארוחות אורחים במלון הרדוס ת- משלחת מטוגו פעולות09-51-01-15

א"ארוחות אורחים במלון הרדוס ת- משלחת מטוגו פעולות09-51-01-15

א"ארוחות אורחים במלון הרדוס ת- משלחת מטוגו פעולות09-51-01-15

א"ארוחות אורחים במלון הרדוס ת- משלחת מטוגו פעולות09-51-01-15



א"ארוחות אורחים במלון הרדוס ת- משלחת מטוגו פעולות09-51-01-15

לינת נהג  מלווה משלחתפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

משלחת מנהיגים צעירים מאוסטריהפעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

א"ארוחת צהריים אורחים ומלווים הרודס ת- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

א"ארוחת צהריים אורחים ומלווים הרודס ת- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

א"ארוחת צהריים אורחים ומלווים הרודס ת- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

א"ארוחת צהריים אורחים ומלווים הרודס ת- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

א"ארוחת צהריים אורחים ומלווים הרודס ת- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

א"מלון הרודס ת. סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

א"מלון הרודס ת. סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

א"מלון הרודס ת. סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

א"מלון הרודס ת. סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

משלחת מטוגו לינת אורח במלון הרודס תאפעולות09-51-01-15

.ארוחת צהריים- סמינר מיקה ביטחוני פעולות09-51-01-15

ישיבה בתא- הדווחית המיוחדת למניעת אלימות נגד נשים פעולות אגף ארגונים09-51-03-01

ממלכתי סמנכל אסופ מרק סופר כיבוד קל פגישה הרודס תאפעולות09-51-01-15

מנהיגים צעירים מאוסטריהפעולות09-51-01-15

מנהיגים צעירים מאוסטריהפעולות09-51-01-15

מנהיגים צעירים מאוסטריהפעולות09-51-01-15

מנהיגים צעירים מאוסטריהפעולות09-51-01-15

 אורחים ומלוים25.8.16צ"א+23.8.16ע נהג "אפעולות09-51-01-15

 אורחים ומלוים25.8.16צ"א+23.8.16ע נהג "אפעולות09-51-01-15

לינת אורחיםפעולות09-51-01-15

 מסקוטלנדSPNביקור משלחת פעולות09-51-01-15

 מסקוטלנדSPNביקור משלחת פעולות09-51-01-15

1-3/11/16לינה לנהג מלווה חבר בונדסטג פעולות09-51-01-15

 לילות במלון2- משלחת סינית בנושא דרך המשי פעילות המטה09-51-03-03

 לילות במלון2- משלחת סינית בנושא דרך המשי פעילות המטה09-51-03-03

מ ושר הפנים של בלגיה לינת אורחים"סגן רוהפעולות09-51-01-15

מ ושר הפנים של בלגיה לינת אורחים"סגן רוהפעולות09-51-01-15

מ ושר הפנים של בלגיה לינת אורחים"סגן רוהפעולות09-51-01-15

3/09/15משלחת יועצים בכירים קונגרס אמריקאי פעולות09-51-01-15

3/09/15משלחת יועצים בכירים קונגרס אמריקאי פעולות09-51-01-15

3/09/15משלחת יועצים בכירים קונגרס אמריקאי פעולות09-51-01-15

3/09/15משלחת יועצים בכירים קונגרס אמריקאי פעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

כלכלה. ק- הסעת מרקצה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

 ראשי מדינה2017התחייבות שנתית תור בוס פעולות09-51-01-15

2017התחייבות שנתית תור בוס פעולות09-51-01-15

הזמנת הסעה- דיאלוג עם האיחוד האירופי פעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים ופרשנים בכירים מאירופהפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים ופרשנים בכירים מאירופהפעילות המטה09-51-03-03

1/12/16 - 28/11/16- משלחת אנשי עסקים מטנזניה פעילות המטה09-51-03-03

1/12/16 - 28/11/16- משלחת אנשי עסקים מטנזניה פעילות המטה09-51-03-03

שירותי מודיעין אזרחיפעולות09-51-01-15

ליווי עבודות- שירותי אבטחה הוצאות תפעול09-51-01-13

2016התחייבות שנתית ראשי מדינה -מודיעין אזרחיפעולות09-51-01-15



זים"אבטחה כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

זים"סיור עמ- שירותי אבטחה פעילות המטה09-51-03-03

אבטחת ארוע- סיום קורס הסמכה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

שירותי הבטחהפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

שרותי אבטחהפעולות09-51-01-15

שרותי אבטחהפעולות09-51-01-15

אבטחה לצורך סיור לימודי של אגף ארבלפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

אבטחה לצורך סיור לימודי של אגף ארבלפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

אבטחת ארוע סיום- הסמכה . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת מוצרים מהמוזיאוןפעולות09-51-01-15

הזמנת מוצרים מהמוזיאוןפעולות09-51-01-15

הזמנת מוצרים מהמוזיאוןפעולות09-51-01-15

הזמנת מוצרים מהמוזיאוןפעולות09-51-01-15

הזמנת מוצרים מהמוזיאוןפעולות09-51-01-15

הזמנת מוצרים מהמוזיאוןפעולות09-51-01-15

הזמנת מוצרים מהמוזיאוןפעולות09-51-01-15

הזמנת מוצרים מהמוזיאוןפעולות09-51-01-15

 לוחיות מוזהבות עם הקדשה נציגות רומא2+ מעמד מהודר הוצאות תפעול09-51-02-12

 לוחיות מוזהבות עם הקדשה נציגות רומא2+ מעמד מהודר הוצאות תפעול09-51-02-12

גופי תאורה בית שגריר- אדיס הוצאות תפעול09-51-02-12

תאורה לנציגות ירדןהוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת מתגי מזגנים עבור טשקנטהוצאות תפעול09-51-02-12

ליפשיץ- חומרי חשמל הוצאות תפעול09-51-02-12

ליפשיץ- חומרי חשמל הוצאות תפעול09-51-02-12

ליפשיץ- חומרי חשמל הוצאות תפעול09-51-02-12

אביזרי חשמלהוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת אביזרי חשמלהוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת אביזרי חשמלהוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת אביזרי חשמלהוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת כבלים להתקנת גנרטור אדיסהוצאות תפעול09-51-02-12

נורות+ מתגים למזגן הוצאות תפעול09-51-02-12

נורות+ מתגים למזגן הוצאות תפעול09-51-02-12

השכרת רכבביטחון ואבטחה09-51-02-13

30/10-3/11/16שכירת רכב עבור ביקור מוינה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

מלווה- לינת קונסולי כללי - וסטס 'מושל מסצפעולות09-51-01-15

30/11/16נשיא גואטמלה ארוחת צהריים ב פעולות09-51-01-15

30/11/16נשיא גואטמלה ארוחת צהריים ב פעולות09-51-01-15

משלחת עמזים רבת עמון- ארוחה במסעדת דקס על הכינרת המערך המדיני09-51-03-05

ארוחת ערב מלווים- י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

י א ע אורחים ומלווים לפי פרוט'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

י א ע אורחים ומלווים לפי פרוט'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב לסיורהמערך המדיני09-51-03-05

ארוחת ערב אורחים מלווים בדקס טבריה- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

ארוחת ערב אורחים מלווים בדקס טבריה- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

נציגות דבלין- שלט לוידאו קונפרנס הוצאות תפעול09-51-02-12

ג זכוכית"החלפת כיתוב ע+ התקנת שלטים הוצאות תפעול09-51-01-13

ג זכוכית"החלפת כיתוב ע+ התקנת שלטים הוצאות תפעול09-51-01-13

ג זכוכית"החלפת כיתוב ע+ התקנת שלטים הוצאות תפעול09-51-01-13

ג זכוכית"החלפת כיתוב ע+ התקנת שלטים הוצאות תפעול09-51-01-13



 סמלי מדינה עבור כניסה לשגרירות מדריד2רכש הוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת שלטים עבור המשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנת שלטים עבור המשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנת שלטים עבור המשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

שלטי אזהרה להולכי רגל לשעריםהוצאות תפעול09-51-01-13

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

הזמנת מלון עבור דני דנוןפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

25.2.16קרלטון -חצי יום מנוחה נשיא קניהפעולות09-51-01-15

ארוחת ערבפעולות09-51-01-15

 מסקוטלנדSPNביקור משלחת פעולות09-51-01-15

מצרפת' משלחת סגני נשיאי מחקר אונבפעילות המטה09-51-03-03

מצרפת' משלחת סגני נשיאי מחקר אונבפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים ופרשנים בכירים מאירופהפעילות המטה09-51-03-03

מלווה- לינת קונסולי כללי - וסטס 'מושל מסצפעולות09-51-01-15

כנס במלון קרלטון- משלחת אנשי עסקים מסיןפעילות המטה09-51-03-03

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנת מגרסה ניידתהוצאות תפעול09-51-01-13

27/12- צ פרידה לשגריר מכסיקו ב"אפעולות09-51-01-15

משלחת היספנים- ארוחות נהג מלווה מישל רביבו פעולות09-51-01-15

2/01/17שגריר אתיופיה בתאריך - ארוחת פרידה פעולות09-51-01-15

אירוח ממלכתיפעולות09-51-01-15

אירוח ממלכתיפעולות09-51-01-15

ארוחת פרידה שגריר לטביה טקספעולות09-51-01-15

ארוחת פרידה שגריר פינלנדפעולות09-51-01-15

ארוחת פרידה שגריר בלגיה טקספעולות09-51-01-15

ארוחת פרידה שגריר קרואטיהפעולות09-51-01-15

27/9/16ארוחת צהרים  פרידה לשגריר גואטמלה ב פעולות09-51-01-15

א פרידה משגריר הודו מלון הר ציוןפעולות09-51-01-15

צ פרידה שגריר פרו מלון הר ציון"א-טקספעולות09-51-01-15

 לילות4מלון הרציון - צשלחת משפיעים היספנים פעולות09-51-01-15

 לילות4מלון הרציון - צשלחת משפיעים היספנים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- ארוח הלווית שמעון פרס פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- ארוח הלווית שמעון פרס פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- ארוח הלווית שמעון פרס פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- ארוח הלווית שמעון פרס פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- ארוח הלווית שמעון פרס פעולות09-51-01-15

29/09/16נוהל חבצלת - משלחת ארגנטינה פעולות09-51-01-15

צ פרידה לשגריר ברזיל"אפעולות09-51-01-15

וילון גלילה לבןהוצאות תפעול09-51-01-13

.תיקון תריסים לחדרים במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

מדבקות שפות למלאיתקשוב09-51-02-10

 עבור עובדי המשרד בארץ ובחול2017יומנים הוצאות תפעול09-51-01-13

 עבור עובדי המשרד בארץ ובחול2017יומנים הוצאות תפעול09-51-01-13

.RAPID R33 13/6-14סיכות למהדק דגם הוצאות תפעול09-51-01-13

( יחידות בחבילה100)תה ירוק ויסוצקי הוצאות תפעול09-51-01-13

טונריםפרויקטים ופעולות09-51-03-04

.סוכר וכו, קפה- רכישת מוצרי מזוןהוצאות תפעול09-51-01-13



M3 4016דבק דו צגגי גדול הוצאות תפעול09-51-01-13

פרטוריה- כפיות וקפה נציגות,כוסות חד פעמי-ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

פרטוריה- כפיות וקפה נציגות,כוסות חד פעמי-ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

פרטוריה- כפיות וקפה נציגות,כוסות חד פעמי-ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

פרטוריה- כפיות וקפה נציגות,כוסות חד פעמי-ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

פרטוריה- כפיות וקפה נציגות,כוסות חד פעמי-ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

נייר צילום לשימוש שוטףהוצאות תפעול09-51-01-13

.הזמנת כוסות וקפה עבור פרטוריההוצאות תפעול09-51-02-12

.הזמנת כוסות וקפה עבור פרטוריההוצאות תפעול09-51-02-12

.הזמנת כוסות וקפה עבור פרטוריההוצאות תפעול09-51-02-12

.הזמנת כוסות וקפה עבור פרטוריההוצאות תפעול09-51-02-12

.רכישת טונריםתקשוב09-51-02-10

תיקון שדכן חשמליהוצאות תפעול09-51-01-13

טורניםתקשוב09-51-02-10

עבור מחלקת דיפ - 50008מספריים מסוג דהלה הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן המשק- לוח קאפה מוקצף הוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד לאולפן עבריתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ציוד לאולפן עבריתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ציוד לאולפן עבריתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ציוד לאולפן עבריתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ציוד לאולפן עבריתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ציוד לאולפן עבריתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ציוד לאולפן עבריתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ציוד לאולפן עבריתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ציוד לאולפן עבריתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ציוד לאולפן עבריתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ציוד לאולפן עבריתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ציוד לאולפן עבריתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ציוד לאולפן עבריתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

נייר פוטו מבריק להדפסת תמונותהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדיהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדיהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדיהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדיהוצאות תפעול09-51-01-13

2016הקדשה לפורשים משירות החוץ /חריטההוצאות תפעול09-51-01-13

מחלקת רווחה - 2016הדפסת מדבקות ימי הולדת הוצאות תפעול09-51-01-13

אפ לצורכי מיתוג-הזמנת רולפעילות המטה09-51-03-03

מעטפות לאוסלו+ הזמנות הוצאות תפעול09-51-02-12

"ל"יוצאים לחו"הדפסת חוברת עבודה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

רכישת חוברת הנהלת חשבונות בנציגותהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

כנס תפיסת הלוחמה בטרור בישראלפעולות09-51-01-15

כנס תפיסת הלוחמה בטרור בישראלפעולות09-51-01-15

צ ממלכתי רויאל ביצ תא"אפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב חגיגיתפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב חגיגיתפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

29/6/16א ב שר המדע - מ אתיופיה "סגן רוהפעולות09-51-01-15

29/6/16א ב שר המדע - מ אתיופיה "סגן רוהפעולות09-51-01-15

28-30/6/16לינת מלווה - מ אתיופיה "סגן רוהפעולות09-51-01-15

28-30/6/16לינת מלווים - מ אתיופיה "סגן רוהפעולות09-51-01-15

28-30/6/16לינתאורחים - מ אתיופיה "סגן רוהפעולות09-51-01-15



28-30/6/16לינתאורחים - מ אתיופיה "סגן רוהפעולות09-51-01-15

לינת אורחים- מ אתיופיה "סגן רהפעולות09-51-01-15

לינת אורחים- מ אתיופיה "סגן רהפעולות09-51-01-15

לינת אורחים- מ אתיופיה "סגן רהפעולות09-51-01-15

לינת אוחים ומלווה- ביקור מושל מיסיסיפי פעולות09-51-01-15

לינת אוחים ומלווה- ביקור מושל מיסיסיפי פעולות09-51-01-15

לינת אוחים ומלווה- ביקור מושל מיסיסיפי פעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- וסטס 'מושל מסצפעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- וסטס 'מושל מסצפעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- וסטס 'מושל מסצפעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- וסטס 'מושל מסצפעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- וסטס 'מושל מסצפעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- וסטס 'מושל מסצפעולות09-51-01-15

מלווים- ארוחת בוקר ארוזה פעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

2016תשלום אנשי מחשוב לשנת תקשוב09-51-02-10

.פרויקטים ופעולות09-51-03-04

ל"הסכם חשכ- שרת עבור ניטור מרכבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ל"הסכם חשכ- שרת עבור ניטור מרכבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016מנוי שנתי שנת הוצאות תפעול09-51-01-13

2016פ צד בועידת גלובס לעסקים "קבפעילות המטה09-51-03-03

2016פ צד בועידת גלובס לעסקים "קבפעילות המטה09-51-03-03

2016תשלום אנשי מחשוב לשנת תקשוב09-51-02-10

2016שרות לטלפונים ניידים במשרד הוצאות תפעול09-51-01-13

2016שרות לטלפונים ניידים במשרד הוצאות תפעול09-51-01-13

שירותי מחשוב- מטמיעת מרכבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי מחשוב- מטמיעת מרכבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016תשלום אנשי מחשוב לשנת תקשוב09-51-02-10

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

,הכנסת נתונים למערכ- שירותי מחשבפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

אירוח מנהל מועצת המוזיאונים המדעיים הלאומית הודופעילות המטה09-51-03-03

אירוח מנהל מועצת המוזיאונים המדעיים הלאומית הודופעילות המטה09-51-03-03

לינה ברשת אטלס- מ"קשתו, אורחי קולנועפעילות המטה09-51-03-03

23-26.12.16לינה ברשת אטלס - מ"קשתו, אורחי קולנועפעילות המטה09-51-03-03

2016אירוח מפיק בכיר מדרום אפריקה ספטמבר פעילות המטה09-51-03-03

מלון לקציני צבא לקורס קישורהמערך המדיני09-51-03-05

מלון לקציני צבא לקורס קישורהמערך המדיני09-51-03-05

לינת חברי משלחתביטחון ואבטחה09-51-02-13

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

21/5/16-26/5/16חדר במלון - זית כלכלה ממרסיי "עמפעילות המטה09-51-03-03

INSIGHTמשלחת סטודנטים מארהב פרוייקט פעילות המטה09-51-03-03

INSIGHTמשלחת סטודנטים מארהב פרוייקט פעילות המטה09-51-03-03

INSIGHTמשלחת סטודנטים מארהב פרוייקט פעילות המטה09-51-03-03

INSIGHTמשלחת סטודנטים מארהב פרוייקט פעילות המטה09-51-03-03

ם מתעשיית אנימציה" אורחי קשתו3אירוח פעילות המטה09-51-03-03

הזמנת מלונותפעילות המטה09-51-03-03



הזמנת מלונותפעילות המטה09-51-03-03

הזמנת מלון מלודי עבור צוות כתבים מגרמניהפעילות המטה09-51-03-03

אירוח מנהלת אמנותית של פסטיבל בוסאןפעילות המטה09-51-03-03

4-7/9/16ז מקפריסין "חדר במלון עבור עמפעילות המטה09-51-03-03

לינה-ביקור מנהלת אגודת המאיירים של ניו יורק פעילות המטה09-51-03-03

UPLOADמלון עבור פרוייקט הבינתחומי פעילות המטה09-51-03-03

UPLOADמלון עבור פרוייקט הבינתחומי פעילות המטה09-51-03-03

UPLOADמלון עבור פרוייקט הבינתחומי פעילות המטה09-51-03-03

UPLOADמלון עבור פרוייקט הבינתחומי פעילות המטה09-51-03-03

ל בתל אביב"אירוח אמנים מחופעילות המטה09-51-03-03

מ" אורחים מאוסטריה במלון ארטפלוס קשתו8אירוח פעילות המטה09-51-03-03

מ" אורחים מאוסטריה במלון ארטפלוס קשתו8אירוח פעילות המטה09-51-03-03

 אורחים מתעשיית הקולנוע הבין לאומי קשתו5-לינה לינהפעילות המטה09-51-03-03

שירותי אירוחהמערך המדיני09-51-03-05

שירותי אירוחהמערך המדיני09-51-03-05

זים"ארוחות ערב סיור עמ 2המערך המדיני09-51-03-05

זים"ארוחות ערב סיור עמ 2המערך המדיני09-51-03-05

מלונות- ז"הגעת עמ - HLSמשלחת איטלקית לכנס פעילות המטה09-51-03-03

מלונות- ז"הגעת עמ - HLSמשלחת איטלקית לכנס פעילות המטה09-51-03-03

מלונות- ז"הגעת עמ - HLSמשלחת סנקט פטרסבורג לכנס פעילות המטה09-51-03-03

2016אירוח - הגעת סופרים צרפתים לישראלפעילות המטה09-51-03-03

אירוח אנשי קולנוע-רשת מלונות אטלספעילות המטה09-51-03-03

זים ברשת מלונות אטלס"לינת עמ- 2016חשיפה למוזיקה פעילות המטה09-51-03-03

זים ברשת מלונות אטלס"לינת עמ- 2016חשיפה למוזיקה פעילות המטה09-51-03-03

זים ברשת מלונות אטלס"לינת עמ- 2016חשיפה למוזיקה פעילות המטה09-51-03-03

7-12.12.16-זים חשיפה למחול סוזן דלל "לינת עמפעילות המטה09-51-03-03

7-12.12.16-זים חשיפה למחול סוזן דלל "לינת עמפעילות המטה09-51-03-03

7-12.12.16-זים חשיפה למחול סוזן דלל "לינת עמפעילות המטה09-51-03-03

2016לינה -אירוח מפיק בכיר מדרום אפריקהפעילות המטה09-51-03-03

2016אירוח אנשי קולנוע פעילות המטה09-51-03-03

יתרת הזמנה משנה קודמת ללא ביצוע-הדפסת תוכניותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ב לשליחות ארוכת מ"ייעוץ עבור מבחני מיון למועמדי משהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

מערכת התראה משולבת לרעידות אדמהפעולות09-51-01-15

מערכת התראה משולבת לרעידות אדמהפעולות09-51-01-15

אחזקת מריחןשמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

הזמנת ציוד- כנס ראשי דתות אסיה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנת ציוד- כנס ראשי דתות אסיה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנת ציוד- כנס ראשי דתות אסיה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנת ציוד- כנס ראשי דתות אסיה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנת ציוד- כנס ראשי דתות אסיה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנת ציוד- כנס ראשי דתות אסיה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

קניית פלסמנטיםשמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

קניית רולאפיםשמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

לוגו עבור נציגות באקו+ מעטפות שונות הוצאות תפעול09-51-02-12



לוגו עבור נציגות באקו+ מעטפות שונות הוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

רכישת שי לחיילים בודדים ולמתגייסיםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

שרותי נקיוןל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

2016שרותי ניקיון במשרד הוצאות תפעול09-51-01-13

2016שרותי ניקיון במשרד הוצאות תפעול09-51-01-13

2016שרותי ניקיון במשרד הוצאות תפעול09-51-01-13

2016שרותי ניקיון במשרד הוצאות תפעול09-51-01-13

2016שרותי ניקיון במשרד הוצאות תפעול09-51-01-13

שירותי ניקיוןהוצאות תפעול09-51-01-13

שירותי ניקיוןהוצאות תפעול09-51-01-13

שירותי ניקיוןהוצאות תפעול09-51-01-13

שירותי ניקיוןהוצאות תפעול09-51-01-13

2016ל במסגרת אירוע סרטים בערבה "אירוח מזמנים בחופעילות המטה09-51-03-03

הזמנת סופגניות למשרד - 2016חנוכה הוצאות תפעול09-51-01-13

מחלקת רווחה-מתנות לילדי עובדים שעולים לכיתה אהוצאות תפעול09-51-01-13

מחלקת רווחה-מתנות לילדי עובדים שעולים לכיתה אהוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מזון למחלקות- הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מזון למחלקות- הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מזון למחלקות- הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מזון למחלקות- הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מזון למחלקות- הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מזון למחלקות- הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מזון למחלקות- הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מזון למחלקות- הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד מזון עבור נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד מזון עבור נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד מזון עבור נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת מסגרת עבור כלים חד פעמייםהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת דבש עבור הרמת כוסית משרדית לכבוד ראש השנה וההוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת דבש עבור הרמת כוסית משרדית לכבוד ראש השנה וההוצאות תפעול09-51-01-13

.SHRED-EX GT-911CCXLמגרסה דגם הוצאות תפעול09-51-01-13

22/11/16יומי בתאריך -שרי בכנס חד' השתתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ארוחת צהריים מלווים- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

מ"מחסן בנא- ציוד חד פעמיהוצאות תפעול09-51-01-13

ארוחות במלון- סימוכין מבוחן  - 16-4-01913פעולות09-51-01-15 .

29/9/16ארוחת פרידה לשגרירת תאילנד ב פעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

לינות אורחים ומלווים ביקור נשיא טוגופעולות09-51-01-15

לינות אורחים ומלווים ביקור נשיא טוגופעולות09-51-01-15

לינות אורחים ומלווים ביקור נשיא טוגופעולות09-51-01-15

לינות אורחים ומלווים ביקור נשיא טוגופעולות09-51-01-15

הזמנה כלללית- ח פולין "שהפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15



ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

מ פולין לינת אורחים ומלווים"רוהפעולות09-51-01-15

מ פולין לינת אורחים ומלווים"רוהפעולות09-51-01-15

מ פולין לינת אורחים ומלווים"רוהפעולות09-51-01-15

מ פולין לינת אורחים ומלווים"רוהפעולות09-51-01-15

 כנס שרי חינוךOECD-השגריר ב-שאמה הכהןהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

ישראל- כיה 'חברי פרלמנט וחברי אגודת הידידות צפעולות09-51-01-15

ישראל- כיה 'חברי פרלמנט וחברי אגודת הידידות צפעולות09-51-01-15

ישראל- כיה 'חברי פרלמנט וחברי אגודת הידידות צפעולות09-51-01-15

לינת מלווים- נשיא אוקרינה פעולות09-51-01-15

שר החינוך ארגנטינה לינת אורחפעולות09-51-01-15

ארוחות צוות אבטחה- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות צוות אבטחה- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות צוות אבטחה- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות צוות אבטחה- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות צוות אבטחה- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות צוות אבטחה- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות צוות אבטחה- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות צוות אבטחה- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות צוות אבטחה- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות צוות אבטחה- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות צוות אבטחה- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

י לינת אורחים'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

י לינת אורחים'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

 מסקוטלנדSPNביקור משלחת פעולות09-51-01-15

 מסקוטלנדSPNביקור משלחת פעולות09-51-01-15

תוספת- לינה וארוחת מלווים - מושל הכללי קנדה פעולות09-51-01-15

תוספת- לינה וארוחת מלווים - מושל הכללי קנדה פעולות09-51-01-15

תוספת- לינה וארוחת מלווים - מושל הכללי קנדה פעולות09-51-01-15

תוספת- לינה וארוחת מלווים - מושל הכללי קנדה פעולות09-51-01-15

תוספת- לינה וארוחת מלווים - מושל הכללי קנדה פעולות09-51-01-15

5-8/11/16י לינת מלווים 'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

י א ע אורחים ומלווים לפי פרוט'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

י א ע אורחים ומלווים לפי פרוט'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

י א ע אורחים ומלווים לפי פרוט'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

י א ע אורחים ומלווים לפי פרוט'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15



ארוחות זקיף- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

י השגריר טיבי שלוסר"א צ ע-י 'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

י השגריר טיבי שלוסר"א צ ע-י 'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

 לילות2 7-9/11/16י לינת מלווים 'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

י ארוחות זקיף לפי פרוט'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

י ארוחות זקיף לפי פרוט'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

י ארוחות זקיף לפי פרוט'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

י ארוחות זקיף לפי פרוט'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

תשלום חובות- נשיא קניה פעולות09-51-01-15

תשלום חובות- נשיא קניה פעולות09-51-01-15

29/9נוהל חבצלת - ארוח משלחות פעולות09-51-01-15

29/9נוהל חבצלת - ארוח משלחות פעולות09-51-01-15

29/9נוהל חבצלת - ארוח משלחות פעולות09-51-01-15

29/9נוהל חבצלת - ארוח משלחות פעולות09-51-01-15

29/9נוהל חבצלת - ארוח משלחות פעולות09-51-01-15

29/9נוהל חבצלת - ארוח משלחות פעולות09-51-01-15

29/9נוהל חבצלת - ארוח משלחות פעולות09-51-01-15

29/9נוהל חבצלת - ארוח משלחות פעולות09-51-01-15

29/9נוהל חבצלת - ארוח משלחות פעולות09-51-01-15

29/9נוהל חבצלת - ארוח משלחות פעולות09-51-01-15

29/9נוהל חבצלת - ארוח משלחות פעולות09-51-01-15

29/9נוהל חבצלת - ארוח משלחות פעולות09-51-01-15

29/9נוהל חבצלת - ארוח משלחות פעולות09-51-01-15

29/9נוהל חבצלת - ארוח משלחות פעולות09-51-01-15

29/9נוהל חבצלת - ארוח משלחות פעולות09-51-01-15

מושל קנדה הכללי לינת אשת המושלפעולות09-51-01-15

מצודת דוד-לינת אורחים - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

מצודת דוד-לינת אורחים - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

מצודת דוד-לינת אורחים - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

מצודת דוד-לינת מלווים  - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

מצודת דוד-לינת מלווים  - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

מצודת דוד-ארוחות זקיף - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

מצודת דוד-ארוחות זקיף - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

מצודת דוד-ארוחות זקיף - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

22.11.16צ רוהמ ישראל "א - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15



מצודת דוד-ארוחות מלוין - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

מצודת דוד-ארוחות מלוין - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

מסיבת עיתונאים - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

פגישה משרד הכלכלה- G2G - 0רוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

פגישה שר התיירות- G2G - 0רוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

כלכלה+פגישה שר המדע- G2G - 0רוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

פגישה שר העבודה- G2G - 0רוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

חדרים אורחים-עזיבה מאוחרת - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

חדרים אורחים-עזיבה מאוחרת - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

חדרים אורחים-עזיבה מאוחרת - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

21.1.16פגישה שר הבטחון  -G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

חדרי בידוק -G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

21.11.16ע שר הביטחון "א - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

צ בנוכחות ראש הטקס"א - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

פגישה שר חינוך ותרבות- G2G - 0רוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

ביקור שר החוץ פרוטוגלפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

אירוח ממלכתיפעולות09-51-01-15

ארוחת צהרייםפעולות09-51-01-15

16-19/1/17נשיא פולין לינת מלווים פעולות09-51-01-15

16-19/1/17נשיא פולין לינת מלווים פעולות09-51-01-15

17/1/17נשיא פולין א צ פעולות09-51-01-15

17/1/17א צ 16/1/17מלווים א ע -נשיא פוליןפעולות09-51-01-15

17/1/17א צ 16/1/17מלווים א ע -נשיא פוליןפעולות09-51-01-15

17/1/17א צ 16/1/17מלווים א ע -נשיא פוליןפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

16-19/1/17נשיא פולין לינת אורחים פעולות09-51-01-15

16-19/1/17נשיא פולין לינת אורחים פעולות09-51-01-15

16-19/1/17נשיא פולין לינת אורחים פעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

12.12ע אורחים טורו "א- חברי משלחת מפורטוגלפעולות09-51-01-15

הזמנת חדרי פגישהפעולות09-51-01-15

הזמנת חדרי פגישהפעולות09-51-01-15

הזמנת חדרי פגישהפעולות09-51-01-15

הזמנת חדרי פגישהפעולות09-51-01-15

עטים עבור כנס ראשי נציגויותהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

ל בחשיפה לתיאטרון מיצג"אירוח אורחים מחופעילות המטה09-51-03-03

הדפסה+ תיקיות הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13



מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

עבור נציגות אסונסיון- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-02-12

עבור נציגות אסונסיון- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-02-12

עבור נציגות אסונסיון- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-02-12

עבור נציגות אסונסיון- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13



ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

.תקשוב09-51-02-10

מיכל ארכיב עם מכסההוצאות תפעול09-51-01-13

120*250לוחות קאפה הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן המשק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן המשק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן המשק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן המשק- ציוד משרדי הוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13



ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13
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ניו יורק- אוגדנים למחלקה הקונסולרית הוצאות תפעול09-51-02-12

ניו יורק- אוגדנים למחלקה הקונסולרית הוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10



הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10
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הזמנת ציוד משרדי לחטיבת הדרכההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לחטיבת הדרכההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לחטיבת הדרכההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לחטיבת הדרכההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לחטיבת הדרכההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לחטיבת הדרכההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לחטיבת הדרכההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לחטיבת הדרכההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לחטיבת הדרכההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לחטיבת הדרכההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לחטיבת הדרכההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לחטיבת הדרכההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לחטיבת הדרכההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לחטיבת הדרכההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציוד משרדי לחטיבת הדרכההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

120*80לוח מחיק עם לוח שנה מודפס הוצאות תפעול09-51-02-12

ל לעכבר'משטחי גהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13



ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד משרדי שוטף עבור מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

70X35 דף בחבילה 200,חבילת מדבקות לבנותהוצאות תפעול09-51-01-13

מגבים לקייב+ ציוד משרדיהוצאות תפעול09-51-02-12

מגבים לקייב+ ציוד משרדיהוצאות תפעול09-51-02-12

מגבים לקייב+ ציוד משרדיהוצאות תפעול09-51-02-12

מגבים לקייב+ ציוד משרדיהוצאות תפעול09-51-02-12

מגבים לקייב+ ציוד משרדיהוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת ציוד משרדי עבור מחלקות שונות במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת ציוד משרדי עבור מחלקות שונות במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת ציוד משרדי עבור מחלקות שונות במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת ציוד משרדי עבור מחלקות שונות במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת ציוד משרדי עבור מחלקות שונות במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת ציוד משרדי עבור מחלקות שונות במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

נציגות שיקגו- קלסרים כחולים לתיוק שוברים ופקודותהוצאות תפעול09-51-02-12

נציגות שיקגו- קלסרים כחולים לתיוק שוברים ופקודותהוצאות תפעול09-51-02-12

1049יאונדה-ציוד שוטף4580003017:המשך הזמנת רכש מספרהוצאות תפעול09-51-02-12

1049יאונדה-ציוד שוטף4580003017:המשך הזמנת רכש מספרהוצאות תפעול09-51-02-12

1049יאונדה-ציוד שוטף4580003017:המשך הזמנת רכש מספרהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12



1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1049-נציגות יאונדה סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

תקשורת לקו סלקוםהוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12



הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלים עבור הנציגויות השונותהוצאות תפעול09-51-02-12

מוסקבה- נציגות- דגלים שוניםהוצאות תפעול09-51-02-12

מוסקבה- נציגות- דגלים שוניםהוצאות תפעול09-51-02-12

מוסקבה- נציגות- דגלים שוניםהוצאות תפעול09-51-02-12

מוסקבה- נציגות- דגלים שוניםהוצאות תפעול09-51-02-12

1104-אוטבה סעיף לחיוב-מ מבריק" ס1500*150דגל לאום הוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים עבור נציגות פנמההוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים עבור נציגות פנמההוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים עבור נציגות פנמההוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים במונית- שהח צרפתפעולות09-51-01-15

דגלים במונית- שהח מצרים פעולות09-51-01-15

רכישת דגלים עבור נציגות אתונההוצאות תפעול09-51-02-12

רוסיה במשרד החוץ-ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

דגלי הנפה- רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

רכש דגלים שונים לנציגות בריסלהוצאות תפעול09-51-02-12

רכש דגלים שונים לנציגות בריסלהוצאות תפעול09-51-02-12

רכש דגלים שונים לנציגות בריסלהוצאות תפעול09-51-02-12

דגלי לאום לתורןהוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת דגלים עבור וושינגטוןהוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת דגלים עבור וושינגטוןהוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת דגלים עבור וושינגטוןהוצאות תפעול09-51-02-12

דגלי ישראל לרכב שרדהוצאות תפעול09-51-02-12

סיכות דש עבור נציגות האגהוצאות תפעול09-51-02-12

דגלי לאום לנציגות לונדוןהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת דגלי ישראלהוצאות תפעול09-51-02-12

.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות אקרההוצאות תפעול09-51-02-12

.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות אקרההוצאות תפעול09-51-02-12

.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות אקרההוצאות תפעול09-51-02-12

.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות אקרההוצאות תפעול09-51-02-12

.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות אקרההוצאות תפעול09-51-02-12

.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות אקרההוצאות תפעול09-51-02-12

.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות אקרההוצאות תפעול09-51-02-12

.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות אקרההוצאות תפעול09-51-02-12

.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות מיאמיהוצאות תפעול09-51-02-12

.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות מיאמיהוצאות תפעול09-51-02-12

.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות מיאמיהוצאות תפעול09-51-02-12

.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות בוסטוןהוצאות תפעול09-51-02-12

.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות בוסטוןהוצאות תפעול09-51-02-12

.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות בוסטוןהוצאות תפעול09-51-02-12

.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות בוסטוןהוצאות תפעול09-51-02-12

.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות בוסטוןהוצאות תפעול09-51-02-12

.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות בוסטוןהוצאות תפעול09-51-02-12

.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות בוסטוןהוצאות תפעול09-51-02-12



.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות בוסטוןהוצאות תפעול09-51-02-12

.צ"יועמ, דגלים עבור נציגות בוסטוןהוצאות תפעול09-51-02-12

.מעמדים לנציגות הודו+ דגלונים הוצאות תפעול09-51-02-12

.מעמדים לנציגות הודו+ דגלונים הוצאות תפעול09-51-02-12

מרום דגלים ראשי מדינהפעולות09-51-01-15

דגלי לאום לנציגות לונדוןהוצאות תפעול09-51-02-12

דגלי לאום לנציגות טשקנטהוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים עבור נציגות טיראנההוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים עבור נציגות טיראנההוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים עבור נציגות טיראנההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

דגלים נתבג- ביקור נישא ושהח קפריסיןפעולות09-51-01-15

דגלים שונים עבור מלאי מחסן המשקהוצאות תפעול09-51-01-13

דגלים שונים עבור מלאי מחסן המשקהוצאות תפעול09-51-01-13

דגלים שונים עבור מלאי מחסן המשקהוצאות תפעול09-51-01-13

דגלים שונים עבור נציגות סן חוזההוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים שונים עבור נציגות סן חוזההוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים שונים עבור נציגות סן חוזההוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים שונים עבור נציגות סן חוזההוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים שונים עבור נציגות סן חוזההוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים שונים עבור נציגות סן חוזההוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים שונים עבור נציגות סן חוזההוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים שונים עבור נציגות סן חוזההוצאות תפעול09-51-02-12

צנצנות ומטחנה לנציגות מינסקהוצאות תפעול09-51-02-12

צנצנות ומטחנה לנציגות מינסקהוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים שונים עבור נציגות בודפשטהוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים שונים עבור נציגות בודפשטהוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים שונים עבור נציגות בודפשטהוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים שונים עבור נציגות בודפשטהוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים לרכב שגרירהוצאות תפעול09-51-02-12

דגלים שונים עבור נציגות ניירוביהוצאות תפעול09-51-02-12

כרטיסים' חידוש חוזה למדתקשוב09-51-02-10

כרטיסי עובדתקשוב09-51-02-10

כרטיסי עובדתקשוב09-51-02-10

כרטיסי עובדתקשוב09-51-02-10

כרטיסי עובדתקשוב09-51-02-10

החלפת קופסת שלטהשתתפות במנהל הרכב09-51-01-11

8*5מדבקות מתקלפות גודל הוצאות תפעול09-51-01-13

סגנית השר- כרטיסי ביקור הוצאות תפעול09-51-01-13

הדפסת לוגו+ מעטפות לפי מידה הוצאות תפעול09-51-02-12

 מלון אלדן10.11.16לינת נהגים -רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

מלון אלדן- לינת מלוים- רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

מלון אלדן- לינת מלוים- רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- לינת צוות אבטחה פעולות09-51-01-15

לינת מאבטחיםפעולות09-51-01-15

2016-מסגרת לשרותי כבלים במשרד הוצאות תפעול09-51-01-13

הטמעת כתוביות בערבית על סרטונים בעברית ואנגליתפעילות המטה09-51-03-03

27/4/14- ינסקי ישראל 'תשלום למלווה טיקוצפעולות09-51-01-15

 מלון ירושליםMICSמשלחת סמינר פעילות המטה09-51-03-03

 מלון ירושליםMICSמשלחת סמינר פעילות המטה09-51-03-03



הציוד החייאה ורפואה להשלמת חוסריםהוצאות תפעול09-51-01-13

הציוד החייאה ורפואה להשלמת חוסריםהוצאות תפעול09-51-01-13

הציוד החייאה ורפואה להשלמת חוסריםהוצאות תפעול09-51-01-13

הציוד החייאה ורפואה להשלמת חוסריםהוצאות תפעול09-51-01-13

הציוד החייאה ורפואה להשלמת חוסריםהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת מיטת טיפולים וגליל ניירהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת מיטת טיפולים וגליל ניירהוצאות תפעול09-51-01-13

מ"מחסן בנא- ציוד לארון תרופותהוצאות תפעול09-51-01-13

2016- ל ''משלוח עציצים לעובדים שחזרו מחוהוצאות תפעול09-51-01-13

תוספת - 2016ל ''שליחת עציצים לחוזרים מחוהוצאות תפעול09-51-01-13

תשלומי חשמל ביתן שומן נוקדיםהוצאות תפעול09-51-01-13

תשלומי חשמל ביתן שומן נוקדיםהוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ל עבור שגריר שוויץ"תעודת קקפעולות09-51-01-15

ל עבור שגריר שוויץ"תעודת קקפעולות09-51-01-15

פרידה שגריר קקל- נטיעותפעולות09-51-01-15

פרידה שגריר קקל- נטיעותפעולות09-51-01-15

ל עבור שגריר אסטוניה"תעודת קקפעולות09-51-01-15

ל עבור שגריר אסטוניה"תעודת קקפעולות09-51-01-15

ריר בלגיה4שג- תעודת קקלפעולות09-51-01-15

ריר בלגיה4שג- תעודת קקלפעולות09-51-01-15

ל לשגריר ברזיל"תעודה קקפעולות09-51-01-15

ל לשגריר ברזיל"תעודה קקפעולות09-51-01-15

הזמנת תעודת קקל עבור שגרירת לטביהפעולות09-51-01-15

תעודת קקל עבור עזיבת שגרירת פינלנדפעולות09-51-01-15

פרידה משגריר פרו הזמנת תעודת קקלפעולות09-51-01-15

פרידה משגריר פרו הזמנת תעודת קקלפעולות09-51-01-15

ל עבור שגריר קנדה"הזמנת תעודת קקפעולות09-51-01-15

פרידה משגריר גואטמלהפעולות09-51-01-15

פרידה משגריר גואטמלהפעולות09-51-01-15

 נטיעת עצים29/9/16פרידה משגרירת תאילנד פעולות09-51-01-15

 נטיעת עצים29/9/16פרידה משגרירת תאילנד פעולות09-51-01-15

27/12/16-  עצים לשגריר מקסיקו ב18נטיעת פעולות09-51-01-15

27/12/16-  עצים לשגריר מקסיקו ב18נטיעת פעולות09-51-01-15

אירוח שגריר אתיופיהפעולות09-51-01-15

אירוח שגריר אתיופיהפעולות09-51-01-15

ל לשגריר יוון"תעודת קקפעולות09-51-01-15

ל לשגריר יוון"תעודת קקפעולות09-51-01-15

ל לשגריר קניה"תעודת קקפעולות09-51-01-15

ל לשגריר קניה"תעודת קקפעולות09-51-01-15

מסגרת לתעודה+ ל "תעודת קקפעולות09-51-01-15

מסגרת לתעודה+ ל "תעודת קקפעולות09-51-01-15

ידיד ישראל- תרומת עץ עבור נובאו פוגיווארההמערך המדיני09-51-03-05

ידיד ישראל- תרומת עץ עבור נובאו פוגיווארההמערך המדיני09-51-03-05

לאונרדו ירושלים-לינת נהג- ביקור כח המשימה מסיןפעולות09-51-01-15

לאונרדו ירושלים-לינת נהג- ביקור כח המשימה מסיןפעולות09-51-01-15

לאונרדו ירושלים-לינת נהג- ביקור כח המשימה מסיןפעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- הוצאות ארוח ולינה פעולות09-51-01-15

ם"לאונרדו פלאזה י-לינת מלוים-רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

ם"לאונרדו פלאזה י-לינת מלוים-רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת מלווים ומאבטחים- הוצאות ארוח ולינה פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת מלווים ומאבטחים- הוצאות ארוח ולינה פעולות09-51-01-15

כנס לוטר לינת אורחיםפעולות09-51-01-15



אולם להרצאה- כנס לוטר פעולות09-51-01-15

אולם להרצאה- כנס לוטר פעולות09-51-01-15

אולם להרצאה- כנס לוטר פעולות09-51-01-15

הציר הצרפתי& אירוח ממלכתי רחט אירופהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

לינה עבור אורחי המשלחת האתיופיתפעילות המטה09-51-03-03

בתו של ראש עיריית זקינטוס- לנה קררפעילות המטה09-51-03-03

בתו של ראש עיריית זקינטוס- לנה קררפעילות המטה09-51-03-03

בתו של ראש עיריית זקינטוס- לנה קררפעילות המטה09-51-03-03

מלון- ט "זים מאמל"כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

מלון- ט "זים מאמל"כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

רכישת חלפים למזגן נציגות ביירסהוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת חלפים למזגן נציגות ביירסהוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת חלפים למזגן נציגות ביירסהוצאות תפעול09-51-02-12

בתו של ראש עיריית זקינטוס- לנה קררפעילות המטה09-51-03-03

בתו של ראש עיריית זקינטוס- לנה קררפעילות המטה09-51-03-03

בתו של ראש עיריית זקינטוס- לנה קררפעילות המטה09-51-03-03

2017לינה עבור כנס ראשי נציגויות העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

ביקור- עמזית מהאג פעילות המטה09-51-03-03

לינת מלוה-ביקור ראש כח המשימה מסיןפעולות09-51-01-15

מצרפת' משלחת סגני נשיאי מחקר אונב- קראון פלאזה פעילות המטה09-51-03-03

עיראק-ביקור חאמד שאריפיפעילות המטה09-51-03-03

עיראק-ביקור חאמד שאריפיפעילות המטה09-51-03-03

עיראק-לינה מלווה חאמד שאריפיפעילות המטה09-51-03-03

צ מלווה ביקור חאמד שאריפי דיפ עיראקי.אפעילות המטה09-51-03-03

ט"זים אמל"כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

ט"זים אמל"כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

לינת חברי המשלחתביטחון ואבטחה09-51-02-13

משלחת רבנים רפורמיםפעילות המטה09-51-03-03

משלחת רבנים רפורמיםפעילות המטה09-51-03-03

ביקור- עמזית מהאג פעילות המטה09-51-03-03

הוצאות הלווית פרס,מלון - ' חבצלתפעולות09-51-01-15

 לילות2מלון  -  OECDליווי מנהל מרכז הפיתוח מ האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 לילות2מלון  -  OECDליווי מנהל מרכז הפיתוח מ האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

שירותי מלונאותהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

AUTOCADתוכנת תקשוב09-51-02-10

חידוש חוזה תמיכהתקשוב09-51-02-10

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

מלונות- ז"הגעת עמ - HLSמשלחת איטלקית לכנס פעילות המטה09-51-03-03

משלחת מנהיגות פוליטים מוויייטנאם לינת אורחיםפעולות09-51-01-15

2016תשלום אנשי מחשוב לשנת תקשוב09-51-02-10

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15



הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

ע נהג"א - 4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

ביקור שר האנרגיה והנפט נורבגיהפעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים אורחים ומלווים מגנדה- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים אורחים ומלווים מגנדה- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

מגנדה-ע אורחים"א- חברי משלחת מפורטוגלפעולות09-51-01-15

מגנדה-ע אורחים"א- חברי משלחת מפורטוגלפעולות09-51-01-15

מ"ב שיצא לשק"תשלום עבור חיסונים שקיבל מומחה משהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ"ב שיצא לשק"תשלום עבור חיסונים שקיבל מומחה משהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ"ב שיצא לשק"תשלום עבור חיסונים שקיבל מומחה משהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

אירוח אוצרים ואמנים מחול  תשלום בדיעבדפעילות המטה09-51-03-03

2016ל "כנס בינפעילות המטה09-51-03-03

צ"א- ד מירדן "משלחת עופעולות09-51-01-15

ג"הזמנת ספרים לקורס צוערים להדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הרצאהפעילות המטה09-51-03-03

הרצאהפעילות המטה09-51-03-03

2016ל "אז מחו'אירוח אמני גפעילות המטה09-51-03-03

קורס צוערים הרצאה במסגרת יום קשתוםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

פסטיבל פץ למחול בהונגריה-בת דור באר שבע פעילות המטה09-51-03-03

משלחת עורכי דין מירדופעולות09-51-01-15

משלחת עורכי דין מירדופעולות09-51-01-15

התחייבות שנתית רשות שדות התעופה-טקספעולות09-51-01-15

ראשי מדינה-התחייבות שנתית רשות שדות התעופה פעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- ארוח משלחות ומלווים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- ארוח משלחות ומלווים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- ארוח משלחות ומלווים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- ארוח משלחות ומלווים פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15



ארוחות זקיף- ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות ארוחים ומלווים- ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות ארוחים ומלווים- ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות ארוחים ומלווים- ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחת בוקר פרטית- ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחת בוקר פרטית- ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

21.5.16כיה 'מ צ"רה- חדרים עבור מלווים ומאבטחים פעולות09-51-01-15

21.5.16כיה 'מ צ"רה- חדרים עבור מלווים ומאבטחים פעולות09-51-01-15

זינלד-ביקור שר החוץ ניופעולות09-51-01-15

זינלד-ביקור שר החוץ ניופעולות09-51-01-15

זינלד-ביקור שר החוץ ניופעולות09-51-01-15

זינלד-ביקור שר החוץ ניופעולות09-51-01-15

זינלד-ביקור שר החוץ ניופעולות09-51-01-15

זינלד-ביקור שר החוץ ניופעולות09-51-01-15

זינלד-ביקור שר החות ניופעולות09-51-01-15

זינלד-ביקור שר החות ניופעולות09-51-01-15

זינלד-ביקור שר החות ניופעולות09-51-01-15

זינלד-ביקור שר החות ניופעולות09-51-01-15

זינלד-ביקור שר החות ניופעולות09-51-01-15

זינלד-ביקור שר החות ניופעולות09-51-01-15

זינלד-ביקור שר החות ניופעולות09-51-01-15

זינלד-ביקור שר החות ניופעולות09-51-01-15

05/09/16ח האוסטרלית "ארוחת צהריים שהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף-  כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף-  כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף-  כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף-  כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף-  כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

לינת אוחרים ומלווים- ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

לינת אוחרים ומלווים- ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

לינת אוחרים ומלווים- ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

ביקור שר לבטחון פנים וויטנאםפעולות09-51-01-15

ביקור שר לבטחון פנים וויטנאםפעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- שירותי אירוח דן פנורמה פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- שירותי אירוח דן פנורמה פעולות09-51-01-15

 מלך דוד9.11לינת נהגים-רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

מלך דוד-לינת אורחים - רוןהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

מלך דוד-לינת אורחים - רוןהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

מלך דוד-לינת אורחים - רוןהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

מלך דוד-לינת אורחים - רוןהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

מלך דוד-לינת מלוים - רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

מלך דוד-לינת מלוים - רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15



מלך דוד-לינת מלוים - רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

מלך דוד-לינת מלוים - רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

מלך דוד-לינת מלוים - רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

דן פנורמה ים-נהגים-לינת מלוים- רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיפים-מ רוסיה"ביקור רהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיפים-מ רוסיה"ביקור רהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיפים-מ רוסיה"ביקור רהפעולות09-51-01-15

מלך דוד-ארוחת מלוים- רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

מלך דוד-ארוחת מלוים- רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

מלך דוד-ארוחת מלוים- רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

מלך דוד-ארוחת מלוים- רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

9.11.16-רוהמ רוסיה-ארוחת צהרים מלויםפעולות09-51-01-15

מלון המלך-10.11.16- רוהמ רוסיה - פגישה הרצוג פעולות09-51-01-15

רודיקה רדיאן-  איש אירוח ממלכתי 7ארוחת צהריים פעולות09-51-01-15

משלחת מקדימה- ביקור ראש ממשלת רוסיה פעולות09-51-01-15

28/11/16נשיא גואטמלה אולם פגישות פעולות09-51-01-15

 שר התיירות יריב לוין28/11/16א צ - נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

כנס במלון דן פנורמה- משלחת אנשי עסקים מטנזניה פעילות המטה09-51-03-03

 ציפי ליבני29/11/19נשיא גואטמלה ארוחת בוקר פעולות09-51-01-15

 ציפי ליבני29/11/19נשיא גואטמלה ארוחת בוקר פעולות09-51-01-15

מלך דוד-1.12.16צ מלוים "א- שהח אורוגוואיפעולות09-51-01-15

המלך דוד-ארוחת צהרים עם סגנית שהח- שהח אורוגוואיפעולות09-51-01-15

נשיא גואטמלה לינת מלוויםפעולות09-51-01-15

נשיא גואטמלה לינת מלוויםפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיפים- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיפים- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיפים- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיפים- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיפים- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיפים- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיפים- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיפים- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיפים- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיפים- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

ציוד הגברה במלון המלך דוד- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

27/11/16נשיא גואטמלה ארוחת ערב אורחים פעולות09-51-01-15

30/11/16נשיא גואטמלה א ע אורחים ומלווים פעולות09-51-01-15

30/11/16נשיא גואטמלה א ע אורחים ומלווים פעולות09-51-01-15

נשיא גואטמלה ארוחות אורחיםפעולות09-51-01-15

נשיא גואטמלה ארוחות אורחיםפעולות09-51-01-15

נשיא גואטמלה ארוחות אורחיםפעולות09-51-01-15

נשיא גואטמלה ארוחות אורחיםפעולות09-51-01-15

נשיא גואטמלה לינת מלווה שלומי אמסלםפעולות09-51-01-15

תשלום עבור חניה-ביקור ראש כח המשימה מסיןפעולות09-51-01-15

30/11-5/12משלחת משפיעים  היספנים פעולות09-51-01-15

30/11-5/12משלחת משפיעים  היספנים פעולות09-51-01-15

ביקור שר החוץ פרוטוגלפעולות09-51-01-15

ביקור שר החוץ פרוטוגלפעולות09-51-01-15

ביקור שר החוץ פרוטוגלפעולות09-51-01-15

ביקור שר החוץ פרוטוגלפעולות09-51-01-15

ביקור שר החוץ פרוטוגלפעולות09-51-01-15

ביקור שר החוץ פרוטוגלפעולות09-51-01-15

ביקור שר החוץ פרוטוגלפעולות09-51-01-15



ביקור שר החוץ פרוטוגלפעולות09-51-01-15

זינלד-ביקור שר החוץ ניופעולות09-51-01-15

ארוחת ערב רשמית באירוח הכנסת- כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

ארוחת ערב רשמית באירוח הכנסת- כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

ביקור שר החוץ פרוטוגלפעולות09-51-01-15

ביקור שר החוץ פרוטוגלפעולות09-51-01-15

ביקור שר החוץ פרוטוגלפעולות09-51-01-15

ביקור שר החוץ פרוטוגלפעולות09-51-01-15

24.11.16אלון אושפיז ושגריר גרמניה - אירוח ממלכתי פעולות09-51-01-15

28/6/16פגישה -מ אתיופיה "סגן רוהפעולות09-51-01-15

28/6/16פגישה -מ אתיופיה "סגן רוהפעולות09-51-01-15

28/6/16ציוד הגברה פגישה -מ אתיופיה "סגן רוהפעולות09-51-01-15

נשיא גואטמלה לינת אורחיםפעולות09-51-01-15

נשיא גואטמלה לינת אורחיםפעולות09-51-01-15

נשיא גואטמלה לינת אורחיםפעולות09-51-01-15

נשיא גואטמלה לינת אורחיםפעולות09-51-01-15

נשיא גואטמלה לינת אורחיםפעולות09-51-01-15

נשיא גואטמלה לינת אורחיםפעולות09-51-01-15

נשיא גואטמלה לינת אורחיםפעולות09-51-01-15

נשיא גואטמלה לינת אורחיםפעולות09-51-01-15

30/11-1/12/16נשיא גואטמלה לינת מלווים פעולות09-51-01-15

30/11-1/12/16נשיא גואטמלה לינת מלווים פעולות09-51-01-15

ארוחה רשמית- ר פרלמנט סין "יופעולות09-51-01-15

ארוחה רשמית- ר פרלמנט סין "יופעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- ר פרלמנט סין "יופעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- ר פרלמנט סין "יופעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- ר פרלמנט סין "יופעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- ר פרלמנט סין "יופעולות09-51-01-15

ישראל- כיה 'חברי פרלמנט וחברי אגודת הידידות צפעולות09-51-01-15

8.5.16ארוחת ערב מלוים פעולות09-51-01-15

ישראל- כיה 'חברי פרלמנט וחברי אגודת הידידות צפעולות09-51-01-15

ישראל- כיה 'חברי פרלמנט וחברי אגודת הידידות צפעולות09-51-01-15

 סועדים12מלווים ארוחת ערב - ם "ל האו"מזכפעולות09-51-01-15

לינת מלווים- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

לינת מלווים- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים מלווים- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

 סועדים7- ארוחת צהריים מלווים - ח בלגיה "שהפעולות09-51-01-15

30-31/10/16ו מסין לינת אורח ומלוו 'ראש עריית האנגזפעולות09-51-01-15

30-31/10/16ו מסין לינת אורח ומלוו 'ראש עריית האנגזפעולות09-51-01-15

30-31/10/16ו מסין לינת אורח ומלוו 'ראש עריית האנגזפעולות09-51-01-15

31/10-1/11/16מלוו +ו סין לינת אורח'ראש עריית האנגזפעולות09-51-01-15

31/10-1/11/16מלוו +ו סין לינת אורח'ראש עריית האנגזפעולות09-51-01-15

1-2/11/16מלוו +ו סין לינת אורח'ראש עיריית האנגזפעולות09-51-01-15

1-2/11/16מלוו +ו סין לינת אורח'ראש עיריית האנגזפעולות09-51-01-15

 חברי קבוצת העבודה מהאיחוד האירופיMAMAמשלחת פעולות09-51-01-15

9/9/16 - 4.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

9/9/16 - 4.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

9/9/16 - 4.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

9/9/16 - 4.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

9/9/16 - 4.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

9/9/16 - 4.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

9/9/16 - 4.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

9/9/16 - 4.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03



9/9/16 - 4.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

9/9/16 - 4.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

 חברי קבוצת העבודה מהאיחוד האירופיMAMAמשלחת פעולות09-51-01-15

כיה'סגן שר החוץ צפעולות09-51-01-15

ביקור נישא איטליהפעולות09-51-01-15

ביקור נישא איטליהפעולות09-51-01-15

נשיא איטליה לינת מלוים מלון המלך דודפעולות09-51-01-15

נשיא איטליה לינת מלוים מלון המלך דודפעולות09-51-01-15

נשיא איטליה ארוחות מלוים מלון המלך דודפעולות09-51-01-15

נשיא איטליה ארוחות מלוים מלון המלך דודפעולות09-51-01-15

נשיא איטליה ארוחות מלוים מלון המלך דודפעולות09-51-01-15

נשיא איטליה ארוחות מלוים מלון המלך דודפעולות09-51-01-15

נשיא איטליה ארוחות מלוים מלון המלך דודפעולות09-51-01-15

נשיא איטליה ארוחות מלוים מלון המלך דודפעולות09-51-01-15

נשיא איטליה ארוחות מלוים מלון המלך דודפעולות09-51-01-15

נשיא איטליה ארוחות מלוים מלון המלך דודפעולות09-51-01-15

2.11.16פגישה עם כיבוד משודרג - נשיא אטליהפעולות09-51-01-15

31/10-1/11/16ו מסין  לינת מלווה  'ראש עיריית האנגזפעולות09-51-01-15

צ עם שגריר גרמניה בישראל"אפעולות09-51-01-15

ממלכתיפעולות09-51-01-15

ממלכתיפעולות09-51-01-15

ממלכתיפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב- סגן מזכיר האוצר האמריקאי פעולות09-51-01-15

לינת נהג מלווהפעולות09-51-01-15

א"לינת מלוים ת- ביקור כח המשימה מסיןפעולות09-51-01-15

א"לינת מלוים ת- ביקור כח המשימה מסיןפעולות09-51-01-15

א"לינת מלוים ת- ביקור כח המשימה מסיןפעולות09-51-01-15

אירוח ממלכתי- אלון אושפיז מארח את ליטא ואסטוניה פעולות09-51-01-15

זקיפים- נשיא איטליה פעולות09-51-01-15

זקיפים- נשיא איטליה פעולות09-51-01-15

זקיפים- נשיא איטליה פעולות09-51-01-15

זקיפים- נשיא איטליה פעולות09-51-01-15

זקיפים- נשיא איטליה פעולות09-51-01-15

זקיפים- נשיא איטליה פעולות09-51-01-15

זקיפים- נשיא איטליה פעולות09-51-01-15

זקיפים- נשיא איטליה פעולות09-51-01-15

זקיפים- נשיא איטליה פעולות09-51-01-15

זקיפים- נשיא איטליה פעולות09-51-01-15

זקיפים- נשיא איטליה פעולות09-51-01-15

זקיפים- נשיא איטליה פעולות09-51-01-15

זקיפים- נשיא איטליה פעולות09-51-01-15

זקיפים- נשיא איטליה פעולות09-51-01-15

ל מדיני גרמני"ארוחת צהריים עבור מנכפעולות09-51-01-15

2.11.16ארוחת ערב נהג- ביקור כח המשימה מסיןפעולות09-51-01-15

 מלון המלך דוד2.11.16חדר פרטי -ארוחת ערבפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב מלווים- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

צ משלחת מקדימה"אפעולות09-51-01-15

צ משלחת מקדימה"אפעולות09-51-01-15

ך" עם המנכ6/11/16י א צ 'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

ך" עם המנכ6/11/16י א צ 'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

ביקור שר לבטחון פנים וויטנאםפעולות09-51-01-15

ביקור שר לבטחון פנים וויטנאםפעולות09-51-01-15

ביקור שר לבטחון פנים וויטנאםפעולות09-51-01-15



ביקור שר לבטחון פנים וויטנאםפעולות09-51-01-15

ביקור שר לבטחון פנים וויטנאםפעולות09-51-01-15

ביקור שר לבטחון פנים וויטנאםפעולות09-51-01-15

מנהיגת אופוזיציה שבדית א ע מלווהפעולות09-51-01-15

כ יאיר לפיד"שרת החוץ של אוסטרליה פגישה חפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב אורחים ומלווה- מקדימה מושל קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחת ערב אורחים ומלווה- מקדימה מושל קנדה פעולות09-51-01-15

ביקור שר האנרגיה והנפט נורבגיהפעולות09-51-01-15

שר החקלאות בוטצואנה ארוחת צהריים אורחים ומלווהפעולות09-51-01-15

שר החקלאות בוטצואנה ארוחת צהריים אורחים ומלווהפעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים-  פרלמנט סין R"יופעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים-  פרלמנט סין R"יופעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים-  פרלמנט סין R"יופעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים-  פרלמנט סין R"יופעולות09-51-01-15

28/6/16מ אתיופיה א ע "סגן רוהפעולות09-51-01-15

שר החקלאות בוטצואנה ארוחתערב גרשון קידרפעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

ארוחת מלווים- יור פרלמנט סיןפעולות09-51-01-15

ארוחת מלווים- יור פרלמנט סיןפעולות09-51-01-15

ארוחת מלווים- יור פרלמנט סיןפעולות09-51-01-15

ארוחת מלווים- יור פרלמנט סיןפעולות09-51-01-15

 מסך ברקו28/6/16מ אתיופיה א ע "סגן רוהפעולות09-51-01-15

 לינת נהגCFIמשלחת פעולות09-51-01-15

28/9/16שר התשתיות של מדגסקר א צ פעולות09-51-01-15

מושל מרילנד ארוחות מלוויםפעולות09-51-01-15

מושל מרילנד ארוחות מלוויםפעולות09-51-01-15

מושל מרילנד ארוחות מלוויםפעולות09-51-01-15

מושל מרילנד ארוחות מלוויםפעולות09-51-01-15

מושל מרילנד ארוחות מלוויםפעולות09-51-01-15

מושל מרילנד ארוחות מלוויםפעולות09-51-01-15

מושל מרילנד ארוחות מלוויםפעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים אורחים ומלווים- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים אורחים ומלווים- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

ארוחות מלווה- מושל מרילנד פעולות09-51-01-15

ארוחות מלווה- מושל מרילנד פעולות09-51-01-15

ארוחות מלווה- מושל מרילנד פעולות09-51-01-15

ארוחות מלווה- מושל מרילנד פעולות09-51-01-15

כיבוד קל האירוח הרצוג+ פגישה - ר פרלמנט סין"יופעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ר פרלמנט סין "יופעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ר פרלמנט סין "יופעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ר פרלמנט סין "יופעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ר פרלמנט סין "יופעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ר פרלמנט סין "יופעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ר פרלמנט סין "יופעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ר פרלמנט סין "יופעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ר פרלמנט סין "יופעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ר פרלמנט סין "יופעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ר פרלמנט סין "יופעולות09-51-01-15

שר החקלאות בוטצואנה לינת אורחיםפעולות09-51-01-15

שר החקלאות בוטצואנה לינת אורחיםפעולות09-51-01-15

שר החקלאות בוטצואנה לינת מלווהפעולות09-51-01-15

ל מארח את טוני בלייר"אירוח ממלכתי המנכפעולות09-51-01-15

א"ארוחת בוקר דן ת- ביקור שרת המשפטים פעולות09-51-01-15



ואן לינת מלווה'מושל סצפעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- ב"מזכיר לביטחון המולדת ארה.ספעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- ב"מזכיר לביטחון המולדת ארה.ספעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- ב"מזכיר לביטחון המולדת ארה.ספעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- ב"מזכיר לביטחון המולדת ארה.ספעולות09-51-01-15

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4/9הזמנת מלון לילה אחד - משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4/9הזמנת מלון לילה אחד - משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

ארוחת ערב אורחים ומלווה- מקדימה מושל קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחת ערב אורחים ומלווה- מקדימה מושל קנדה פעולות09-51-01-15

27/6/16מ אתיופיה א ע "סגן רוהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- מושל מרילנדפעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- מושל מרילנדפעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- מושל מרילנדפעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- מושל מרילנדפעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- מושל מרילנדפעולות09-51-01-15

לינת מלווה- מושל מרילנדפעולות09-51-01-15

כיבוד קל+ פגישה - ח נורבגיה"שהפעולות09-51-01-15

כיבוד קל+ פגישה - ח נורבגיה"שהפעולות09-51-01-15

לינה עבור נציגת הסהר האדוםפעולות09-51-01-15

ביקור שר האנרגיה והנפט נורבגיהפעולות09-51-01-15

ביקור שר האנרגיה והנפט נורבגיהפעולות09-51-01-15

ביקור שר האנרגיה והנפט נורבגיהפעולות09-51-01-15

ביקור שר האנרגיה והנפט נורבגיהפעולות09-51-01-15

ביקור שר האנרגיה והנפט נורבגיהפעולות09-51-01-15

כיבוד קל+ פגישה - אירוח ממלכתי פעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

ארוחת מלווים- ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחת מלווים- ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15



ארוחות ופגישות- ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות ופגישות- ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות ופגישות- ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות ופגישות- ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות ופגישות- ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות ופגישות- ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות ופגישות- ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

ביקור שר האנרגיה והנפט נורבגיהפעולות09-51-01-15

ביקור שר האנרגיה והנפט נורבגיהפעולות09-51-01-15

ביקור שר האנרגיה והנפט נורבגיהפעולות09-51-01-15

ביקור שר האנרגיה והנפט נורבגיהפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב- ם "ל האו"משלחת מזכפעולות09-51-01-15

ארוחות- נציגת הסהר האדום פעולות09-51-01-15

ארוחות- נציגת הסהר האדום פעולות09-51-01-15

לינה דן פנורמה- ד מירדן "משלחת עופעולות09-51-01-15

לינה דן פנורמה- ד מירדן "משלחת עופעולות09-51-01-15

משלחת עורכי דין מירדופעולות09-51-01-15

ארוחת בוקר אורחים- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

ארוחת בוקר אורחים- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

ע משלחת אגודת הידידות מארמניה"אפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

7/1/17שר החוץ סרביה א צ נהג משוריין פעולות09-51-01-15

13-14/1/17אמייקה לינת אורחים 'ראש ממשלת גפעולות09-51-01-15

13-14/1/17אמייקה לינת אורחים 'ראש ממשלת גפעולות09-51-01-15

13/1/17אמייקה ארוחת צהרים אורחים 'ראש ממשלת גפעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

פגישות- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

פגישות- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

פגישות- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

16/1/17- ב "ארוחת צהרים םרידה שגריר ארהפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

2-3/1/17ועד  החוץ בפרלמנט האירופי לינת עמית מקל פעולות09-51-01-15

2/1/16ועדת החוץ בפרלמנט האירופי א ע פעולות09-51-01-15

5-6/1/17שר החוץ  סרביה לינת אורחים פעולות09-51-01-15

5-6/1/17שר החוץ  סרביה לינת אורחים פעולות09-51-01-15

05/1א צ מלווים+5-6/1/17שר החוץ  סרביה לינת מאבטח פעולות09-51-01-15

05/1א צ מלווים+5-6/1/17שר החוץ  סרביה לינת מאבטח פעולות09-51-01-15

5-6/1/17שר החוץ  סרביה א צ  פעולות09-51-01-15

ארוחת ערב מלווים-ח נורבגיה"שהפעולות09-51-01-15

ח נורבגיה"ביקור שהפעולות09-51-01-15

ח נורבגיה"ביקור שהפעולות09-51-01-15

ח נורבגיה"ביקור שהפעולות09-51-01-15

א"ח נורבגיה לינת אורחים ומלווים מלון דן ת"שהפעולות09-51-01-15



א"ח נורבגיה לינת אורחים ומלווים מלון דן ת"שהפעולות09-51-01-15

א"ח נורבגיה לינת אורחים ומלווים מלון דן ת"שהפעולות09-51-01-15

ארוחת מלווים-ח נורבגיה"ביקור שהפעולות09-51-01-15

ארוחת מלווים-ח נורבגיה"ביקור שהפעולות09-51-01-15

5/1/17שר החוץ  סרביה פגישה עם מייקל אורן פעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- נשיא הסנאט הצרפתי פעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- נשיא הסנאט הצרפתי פעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- נשיא הסנאט הצרפתי פעולות09-51-01-15

5/1/17שר החוץ סרביה א צ זקיף פעולות09-51-01-15

ארוחות אורחים ומלווים- נשיא הסנאט הצרפתי פעולות09-51-01-15

ארוחות אורחים ומלווים- נשיא הסנאט הצרפתי פעולות09-51-01-15

ארוחות אורחים ומלווים- נשיא הסנאט הצרפתי פעולות09-51-01-15

לינת מלוים מלון המלך דוד- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

לינת מלוים מלון המלך דוד- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

לינת אורחים מלון המלך דוד- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

לינת אורחים מלון המלך דוד- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

לינת אורחים מלון המלך דוד- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

לינת אורחים מלון המלך דוד- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

 מלך דוד19.12צ אורחים "א- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

 מלון המלך דוד21.12ב אורחים "א- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

 מלון המלך דוד21.12ב אורחים "א- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

13.12.16שגריר לא תושב קמבודיה ארוחת ערב פעולות09-51-01-15

 מלך דוד19.12.16צ מלווים "א- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

 מלך דוד21.12.16ע מלוים "א- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

ר בטחון מולדת"ונסון יו'ביקור סנאטור רון גפעולות09-51-01-15

מלך דוד-ארוחות זקיף- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

מלך דוד-ארוחות זקיף- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

מלך דוד-ארוחות זקיף- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

08.12.16חדר פגישות - נשיא הונדורס פעולות09-51-01-15

לינות נשיא קפריסין ופמלייתו- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

לינות נשיא קפריסין ופמלייתו- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

לינות נשיא קפריסין ופמלייתו- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

מ יוון ופמלייתו"לינות רה- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

מ יוון ופמלייתו"לינות רה- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

14.12א"דן פנורמה ת-ע אורחים"א- חברי משלחת מפורטוגלפעולות09-51-01-15

א"מלון דן פנורמה ת-ע נהג"א- חברי משלחת מפורטוגלפעולות09-51-01-15

מ יוון ופמלייתו"לינות רה- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

מ יוון ופמלייתו"לינות רה- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

יוון" לינות מלווים רה- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

יוון" לינות מלווים רה- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

14.12ב אורחים דן פנורמה "א- חברי משלחת מפורטוגלפעולות09-51-01-15

14.12ב אורחים דן פנורמה "א- חברי משלחת מפורטוגלפעולות09-51-01-15

לינת מלווה- משלחת פרלמנטרים מפורטוגל פעולות09-51-01-15

ארוחות זקיפים- ח יוון "מ ושה"רוהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיפים- ח יוון "מ ושה"רוהפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיפים- ח יוון "מ ושה"רוהפעולות09-51-01-15

יוון" לינות מלווים רה- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

יוון" לינות מלווים רה- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

יוון" לינות מלווים רה- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

פגישות וארוחות- ח יוון "מ ושה"רוהפעולות09-51-01-15



פגישות וארוחות- ח יוון "מ ושה"רוהפעולות09-51-01-15

פגישות וארוחות- ח יוון "מ ושה"רוהפעולות09-51-01-15

פגישות וארוחות- ח יוון "מ ושה"רוהפעולות09-51-01-15

פגישות וארוחות- ח יוון "מ ושה"רוהפעולות09-51-01-15

לינות מאבטחים- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

לינות מאבטחים- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

לינות מאבטחים- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

לינות מאבטחים- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

משלחת נשיא הונדורס- לינת שר תשתיות פעולות09-51-01-15

א"דן פנורמה ת-לינת אורחים- חברי משלחת מפורטוגלפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

משלחת היספנים- ארוחות נהג מלווה מישל רביבו פעולות09-51-01-15

דיאלוג מדיני- צ ממלכתי "אפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

חברי פרלמנט האיחוד האירופי סיעה שמרנית א ע מלווהפעולות09-51-01-15

מדא- רהמ צרפת פעולות09-51-01-15

10-27.11.16ד בקיטו בנושא מדא "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

10-27.11.16ד בקיטו בנושא מדא "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

10-27.11.16ד בקיטו בנושא מדא "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

10-27.11.16ד בקיטו בנושא מדא "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

אמבולנס צמוד- ר פרלמנט סין "יופעולות09-51-01-15

אמבולנס -21-22.11.16פולין  G2Gפעולות09-51-01-15

31/10/16הזמנת אמבולנס בתאריך הוצאות תפעול09-51-01-13

9-11.11.16מ רוסיה "ביקור רהפעולות09-51-01-15

30/9/16הזמנת אמבולנס בתאריך הוצאות תפעול09-51-01-13

נוהל חבצלת- ניידות טיפול נמרץ בצירים פעולות09-51-01-15

2016תשלום אנשי מחשוב לשנת תקשוב09-51-02-10

2016תשלום אנשי מחשוב לשנת פרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016תשלום אנשי מחשוב לשנת תקשוב09-51-02-10

יועצים טכנולוגיים אגף תקשורתפעילות המטה09-51-03-03

שכרביטחון ואבטחה09-51-02-13

2016תשלום אנשי מחשוב לשנת תקשוב09-51-02-10

2016תשלום אנשי מחשוב לשנת תקשוב09-51-02-10

הזמנה מהסבהביטחון ואבטחה09-51-02-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

2016מאי עד דצמבר - ח "ן טכנולגי בטמ"שכר רעביטחון ואבטחה09-51-02-13

2017ן טכנולוגיה "שכר עבודה רעביטחון ואבטחה09-51-02-13

הדרכה על מחשבהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

2016תשלום אנשי מחשוב לשנת תקשוב09-51-02-10

1094סעיף לחיוב - רץ- מתקנים למגבות ידיים צץהוצאות תפעול09-51-02-12

1094סעיף לחיוב - רץ- מתקנים למגבות ידיים צץהוצאות תפעול09-51-02-12



1094סעיף לחיוב - רץ- מתקנים למגבות ידיים צץהוצאות תפעול09-51-02-12

1094סעיף לחיוב - רץ- מתקנים למגבות ידיים צץהוצאות תפעול09-51-02-12

נייר טואלט פטנט עבור נציגות רבת+ נייר מגבת צץ רץ הוצאות תפעול09-51-02-12

נייר טואלט פטנט עבור נציגות רבת+ נייר מגבת צץ רץ הוצאות תפעול09-51-02-12

פזומט- תשלום דלק ורחיצה שנתייםהשתתפות במנהל הרכב09-51-01-11

פזומט- תשלום דלק ורחיצה שנתייםהשתתפות במנהל הרכב09-51-01-11

ר פרלמנט אלבניה"ביקור סגנית יופעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים מלווה-ר פרלמנט אלבניה"ביקור סגנית יופעולות09-51-01-15

שר החקלאות קמבודיהפעולות09-51-01-15

שר החקלאות קמבודיהפעולות09-51-01-15

ראשי סיעת השמאל לינת אורחים מלון ענבלפעולות09-51-01-15

משלחת מנהיגים צעירים מאוסטריהפעולות09-51-01-15

מנהיגת האופוזיציה שבדיה לינת מלווהפעולות09-51-01-15

משלחת מנהיגות פוליטים מוויייטנאם לינת אורחיםפעולות09-51-01-15

31/8-1/9/16שר החקלאות קמבודיה לינת מלווה פעולות09-51-01-15

מלון ענבל- נוהל חבצלת - הוצאות אירוח פעולות09-51-01-15

 מלון ענבלITREביקור חברי פרלמנט אירופאים וועדת פעולות09-51-01-15

 מלון ענבלITREביקור חברי פרלמנט אירופאים וועדת פעולות09-51-01-15

 מלון ענבלITREביקור חברי פרלמנט אירופאים וועדת פעולות09-51-01-15

 מלון ענבלITREביקור חברי פרלמנט אירופאים וועדת פעולות09-51-01-15

 מלון ענבלITREביקור חברי פרלמנט אירופאים וועדת פעולות09-51-01-15

 מלון ענבלITREביקור חברי פרלמנט אירופאים וועדת פעולות09-51-01-15

 מלון ענבלITREביקור חברי פרלמנט אירופאים וועדת פעולות09-51-01-15

הזמנת מלון לאירוח רגילפעולות09-51-01-15

הזמנת מלון לאירוח רגילפעולות09-51-01-15

 מלון ענבלITREביקור חברי פרלמנט אירופאים וועדת פעולות09-51-01-15

ביקור דני דנון בארץפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

חברי פרלמנט אירופאים לינת מלווהפעולות09-51-01-15

רכבי משרד- 6תשלום אגרת כביש השתתפות במנהל הרכב09-51-01-11

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

7/11/16- צלם  כתבי האמנה בפעולות09-51-01-15

7/11/16- צלם  כתבי האמנה בפעולות09-51-01-15

צילום בית הנישא כתבי אמנהפעולות09-51-01-15

צילום כתבי אמנה בבית הנשיא- טקספעולות09-51-01-15

צילום כתבי אמנה בבית הנשיא- טקספעולות09-51-01-15

בדיקת בטיחות למעליותהוצאות תפעול09-51-01-13

הכשרה לקראת יציאה לאנקרה- קורס נאמני בטיחות הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ל"הכשרת חובה ליוצאים לחוהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההמערך המדיני09-51-03-05

שתוף פעולה עם הסוכנות היהודיתהמערך המדיני09-51-03-05

הזמנה מהסבההעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

הזמנה מהסבההעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

סולר למיכל חירום גנרטורהוצאות תפעול09-51-01-13

סולר למיכל קטןהוצאות תפעול09-51-01-13

יעוץ וליווי קורס מתמחי מנהלהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

בדיקות רפואיות לשליחי המשרדריפוי, דמי ייצוג09-51-02-04

(סינמה סיטי+ חניון מנהלים)מדבקות לרכבים הוצאות תפעול09-51-01-13

(סינמה סיטי+ חניון מנהלים)מדבקות לרכבים הוצאות תפעול09-51-01-13

"אשפה בלבד" הדפסת מדבקה הוצאות תפעול09-51-01-13

קופסאות גוויסתקשוב09-51-02-10

קופסאות גוויסתקשוב09-51-02-10

סוללות+ סרטי הדבקה הוצאות תפעול09-51-01-13

סוללות+ סרטי הדבקה הוצאות תפעול09-51-01-13



סוללות+ סרטי הדבקה הוצאות תפעול09-51-01-13

סוללות+ סרטי הדבקה הוצאות תפעול09-51-01-13

סוללות+ סרטי הדבקה הוצאות תפעול09-51-01-13

ברגים ומתאמי חשמלתקשוב09-51-02-10

ברגים ומתאמי חשמלתקשוב09-51-02-10

ברגים ומתאמי חשמלתקשוב09-51-02-10

ברגים ומתאמי חשמלתקשוב09-51-02-10

ברגים ומתאמי חשמלתקשוב09-51-02-10

ברגים ומתאמי חשמלתקשוב09-51-02-10

ברגים ומתאמי חשמלתקשוב09-51-02-10

1094- רבת עמון- מיכלי ניאגרה קומפלט+ מכסי אסלות הוצאות תפעול09-51-02-12

1094- רבת עמון- מיכלי ניאגרה קומפלט+ מכסי אסלות הוצאות תפעול09-51-02-12

מתכליםתקשוב09-51-02-10

מתכליםתקשוב09-51-02-10

מתכליםתקשוב09-51-02-10

מתכליםתקשוב09-51-02-10

ארוחת פרידה שגריר קוראטיהפעולות09-51-01-15

מנגנון פתיחה כולל זרוע לדלתהוצאות תפעול09-51-01-13

מנוי לעיתון אוטוהוצאות תפעול09-51-02-12

6/6/16-ליאור בכנס שנתי ב' השתתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

שילוט לנציגויותהוצאות תפעול09-51-02-12

שילוט לנציגויותהוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת פילטרים למערכת איורור וסינון במטבחיםהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת זכויות לתמונות רויטרספעילות המטה09-51-03-03

רכישת זכויות לתמונות רויטרספעילות המטה09-51-03-03

פרוייקט חשמל וגנרטור- השגחת טכנאי הוצאות תפעול09-51-01-13

פרוייקט חשמל וגנרטור- השגחת טכנאי הוצאות תפעול09-51-01-13

כרטיסי עובדתקשוב09-51-02-10

כרטיסי עובדתקשוב09-51-02-10

כרטיסי עובדתקשוב09-51-02-10

כרטיסי עובדתקשוב09-51-02-10

כרטיסי עובדתקשוב09-51-02-10

כרטיסי עובדתקשוב09-51-02-10

כרטיסי עובדתקשוב09-51-02-10

כרטיסי עובדתקשוב09-51-02-10

כרטיסי עובדתקשוב09-51-02-10

כרטיסי עובדתקשוב09-51-02-10

מדיותתקשוב09-51-02-10

רכישת כרטיסי עובדתקשוב09-51-02-10

.תקשוב09-51-02-10

ל"תשלום אשביטחון ואבטחה09-51-02-13

שכרביטחון ואבטחה09-51-02-13

2017שכר יועץ מיגון ביטחון ואבטחה09-51-02-13

לימודי שפה קבטיםביטחון ואבטחה09-51-02-13

הוראת שפהביטחון ואבטחה09-51-02-13

הארכת הסכם עם ברליץ ללימודי שפות בארץהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

שרותי הוראת שפותהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

שרותי הוראת שפותהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

כלי עבודהתקשוב09-51-02-10

כלי עבודהתקשוב09-51-02-10

DVIכבלי תקשוב09-51-02-10

פסי קרונהתקשוב09-51-02-10

כבליםתקשוב09-51-02-10



כבליםתקשוב09-51-02-10

כבליםתקשוב09-51-02-10

פסי קרונהתקשוב09-51-02-10

סוללותתקשוב09-51-02-10

תיבת שקעיםתקשוב09-51-02-10

סוללהתקשוב09-51-02-10

USBמתאמי תקשוב09-51-02-10

כבל מסולסלתקשוב09-51-02-10

2016שרותי אחזקה במשרד לשנת הוצאות תפעול09-51-01-13

2016שרותי אחזקה במשרד לשנת הוצאות תפעול09-51-01-13

2016שרותי אחזקה במשרד לשנת הוצאות תפעול09-51-01-13

2016שרותי אחזקה במשרד לשנת הוצאות תפעול09-51-01-13

2016ח שכר ממאי עד דצמבר "מחסנאי בטמביטחון ואבטחה09-51-02-13

2016ח שכר ממאי עד דצמבר "מחסנאי בטמביטחון ואבטחה09-51-02-13

(נוהל חבצלת). שעות כונן לילה הלווית פרספעולות09-51-01-15

(נוהל חבצלת). שעות כונן לילה הלווית פרספעולות09-51-01-15

(נוהל חבצלת). שעות כונן לילה הלווית פרספעולות09-51-01-15

אחזקההוצאות תפעול09-51-01-13

אחזקההוצאות תפעול09-51-01-13

אחזקההוצאות תפעול09-51-01-13

אחזקההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבהביטחון ואבטחה09-51-02-13

קטלן יתושים בשניי גדליםהוצאות תפעול09-51-01-13

קטלן יתושים בשניי גדליםהוצאות תפעול09-51-01-13

נציגות יאונדה- רכישת נעלי עבודה הוצאות תפעול09-51-02-12

2016תשלום אנשי מחשוב לשנת תקשוב09-51-02-10

16ביקור שר החינוך התרבות והמדע של קפריסין - צ"אפעילות המטה09-51-03-03

שחזור דיסק קשיחתקשוב09-51-02-10

שיחזור דיסקתקשוב09-51-02-10

שירותי תרגום בשפות שונות לאגף תקשורתפעילות המטה09-51-03-03

בנושא ציונות- הרצאה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

בנושא גיבוש מדיניות ודיפלומטיה- הרצאה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

חותמת פליז שעווה עבור מחלקת דיפהוצאות תפעול09-51-01-13

חותמות פליז שעווה עבור מחלקת דיפהוצאות תפעול09-51-01-13

מחלקת דיפ- חותמת פליז שעווה הוצאות תפעול09-51-01-13

חותמות פליז שעווה עבור מחלקת דיפהוצאות תפעול09-51-01-13

2016- רכישת תווי קנייה לקיץ הוצאות תפעול09-51-01-13

רווחה-תוספת חד פעמים -2016רכישת תווי קניה  הוצאות תפעול09-51-01-13

רווחה-תוספת חד פעמים -2016רכישת תווי קניה  הוצאות תפעול09-51-01-13

שליחי אבטחה -2016- רכישת תוויי קנייה לראש השנה הוצאות תפעול09-51-01-13

2016- רכישת תוויי קנייה לראש השנההוצאות תפעול09-51-01-13

2016- רכישת תוויי קנייה לראש השנההוצאות תפעול09-51-01-13

2016- רכישת תוויי קנייה לראש השנההוצאות תפעול09-51-01-13

2016- רכישת תוויי קנייה לראש השנההוצאות תפעול09-51-01-13

עבודות מיזוגהוצאות תפעול09-51-02-12

 במשרד ובמקרה הצורך החלפת מצבריםUPSבדיקת מערכות הוצאות תפעול09-51-01-13

 במשרד ובמקרה הצורך החלפת מצבריםUPSבדיקת מערכות הוצאות תפעול09-51-01-13

 במשרד ובמקרה הצורך החלפת מצבריםUPSבדיקת מערכות הוצאות תפעול09-51-01-13

0099766: מספר סידורי- U.P.S 125KVAתיקון מערכת הוצאות תפעול09-51-01-13

0099766: מספר סידורי- U.P.S 125KVAתיקון מערכת הוצאות תפעול09-51-01-13

תחזוקת מערכת הבקרה במשרד החוץשמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

התקנה והפעלה של תוספות גילוי אש וכיבוי בגז, אספקההוצאות תפעול09-51-01-13

התקנה והפעלה של תוספות גילוי אש וכיבוי בגז, אספקההוצאות תפעול09-51-01-13



התקנה והפעלה של תוספות גילוי אש וכיבוי בגז, אספקההוצאות תפעול09-51-01-13

התקנה והפעלה של תוספות גילוי אש וכיבוי בגז, אספקההוצאות תפעול09-51-01-13

התקנה והפעלה של תוספות גילוי אש וכיבוי בגז, אספקההוצאות תפעול09-51-01-13

התקנה והפעלה של תוספות גילוי אש וכיבוי בגז, אספקההוצאות תפעול09-51-01-13

התקנה והפעלה של תוספות גילוי אש וכיבוי בגז, אספקההוצאות תפעול09-51-01-13

התקנה והפעלה של תוספות גילוי אש וכיבוי בגז, אספקההוצאות תפעול09-51-01-13

התקנה והפעלה של תוספות גילוי אש וכיבוי בגז, אספקההוצאות תפעול09-51-01-13

התקנה והפעלה של תוספות גילוי אש וכיבוי בגז, אספקההוצאות תפעול09-51-01-13

התקנה והפעלה של תוספות גילוי אש וכיבוי בגז, אספקההוצאות תפעול09-51-01-13

התקנה והפעלה של תוספות גילוי אש וכיבוי בגז, אספקההוצאות תפעול09-51-01-13

תיקון שער מגנומטרביטחון ואבטחה09-51-02-13

תיקון שער מגנומטרביטחון ואבטחה09-51-02-13

שירותי מלונאותהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

שירותי אירוחהמערך המדיני09-51-03-05

זים"סיור עמ- אולם + ארוחות ערב המערך המדיני09-51-03-05

זים "סיור עמ- אולם + ארוחות ערב המערך המדיני09-51-03-05

זים"סיור עמ- אולם + ארוחות ערב המערך המדיני09-51-03-05

זים"סיור עמ- אולם + ארוחות ערב המערך המדיני09-51-03-05

זים"סיור עמ- אולם + ארוחות ערב המערך המדיני09-51-03-05

זים"סיור עמ- אולם + ארוחות ערב המערך המדיני09-51-03-05

שירותי אירוחהמערך המדיני09-51-03-05

תרגום מסמך משפטי מעברית לאנגליתפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי תרגוםהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

לינות עוזר סגנית השרה ונהג סגנית השרהפעולות09-51-01-15

לילות מלון רמדה עוזר סגנית השר 5פעולות09-51-01-15

התקשרות עם קונסטרקטור לבינוי שגרירות קבע-  אשחבד ל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

שמירת זכויות פנסיהעובדים מקומיים09-51-02-02

שמירת זכויות פנסיהעובדים מקומיים09-51-02-02

שמירת זכויות פנסיהעובדים מקומיים09-51-02-02

השתתפות בפורום מנמריםתקשוב09-51-02-10

השתתפות בפורום מנמריםתקשוב09-51-02-10

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2016תשלום אנשי מחשוב לשנת תקשוב09-51-02-10

שירותי רפואהריפוי, דמי ייצוג09-51-02-04

שירותי הובלה ואריזההוצאות תפעול09-51-02-12

שירותי הובלה ואריזההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

הזמנה מהסבההעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

הזמנה מהסבההעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

הזמנה מהסבההעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

12/1/17-אמייקה זר לוויה ליד ושם ל'ראש ממשלת גפעולות09-51-01-15

זר פרחים לרעיית המושל הכללי של קנדהפעולות09-51-01-15

הנחת זר ראשי סיעת השמאל גרמניהפעולות09-51-01-15

זר עגול יד ושם-י 'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

13/11/16ח בטקס ממלכתי "הזמנת זר פרחים בשם משפעולות09-51-01-15

שר החקלאות של קמבודיהפעולות09-51-01-15

הזמנת זר פרחים להנחה עבור טקסים רשמייםפעולות09-51-01-15

תשלומי הפרשים חניון הלאוםהוצאות תפעול09-51-01-13

תשלומי הפרשים חניון הלאוםהוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

זר אבל- נשיאת ליבריה פעולות09-51-01-15



2016הזמנת עציצים לעובדי משרד החוץ שחלו הוצאות תפעול09-51-01-13

2016- ל ''משלוח עציצים לעובדים שחזרו מחוהוצאות תפעול09-51-01-13

"מנורת שבעת הקנים"הכנת העתק של פעולות אגף ארגונים09-51-03-01

ביקור במעלית הזמן-2016בנות מצווה /אירוע בניהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד שוטף נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת ציודהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציודהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציודהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציודהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציודהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציודהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציודהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציודהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציודהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציודהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציודהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת ציודהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

מזון לרבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

מזון לרבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

מזון לרבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

מזון לרבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12



מזון לרבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

מזון לרבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

1094-נציגות רבת עמון סעיף לחיוב- ציוד שוטףהוצאות תפעול09-51-02-12

פ עבור נציגות אדיס"רכישת מוצרי מזון וחדהוצאות תפעול09-51-02-12

פ עבור נציגות אדיס"רכישת מוצרי מזון וחדהוצאות תפעול09-51-02-12

פ עבור נציגות אדיס"רכישת מוצרי מזון וחדהוצאות תפעול09-51-02-12

פ עבור נציגות אדיס"רכישת מוצרי מזון וחדהוצאות תפעול09-51-02-12

פ עבור נציגות אדיס"רכישת מוצרי מזון וחדהוצאות תפעול09-51-02-12

פ עבור נציגות אדיס"רכישת מוצרי מזון וחדהוצאות תפעול09-51-02-12

שימוש שוטף- חד פעמי הוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת קפה עבור נציגות בנקוקהוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת קפה עבור נציגות בנקוקהוצאות תפעול09-51-02-12

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15



ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

ציוד לסיוע עצמי בשעות חירוםפעולות09-51-01-15

2016שרות למכשירי מירס הוצאות תפעול09-51-01-13

דיאלוג' הרחבת התקשרות עם חבהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

דיאלוג' הרחבת התקשרות עם חבהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

דיאלוג' הרחבת התקשרות עם חבהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10



2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2015-2016העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10



2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ד" עבור חברות בארגון הבינל של עו2016מנוי לשנת פעילות המטה09-51-03-03

.תיקון עדשהתקשוב09-51-02-10

הרצאה- קורס צוערים הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

כנס אסטרטגית - 6.12-ערב ב. אפעילות המטה09-51-03-03

2016 בדצמבר 11- עד ה4-לינה במלון פרימה פארק בפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

דואר דיפלומטיהוצאות תפעול09-51-02-12

דואר דיפלומטיהוצאות תפעול09-51-02-12

חותמות לחץ נוטריוניותפעילות המטה09-51-03-03

הקדשות - 2016פורשים משרות החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

 מכופף35/32גודל . כיתוב בלבן- רקע כחול, שלט פח לבןהוצאות תפעול09-51-02-12

ל"הזמנת שלט זיכרון אביב כהן זהוצאות תפעול09-51-01-13

מעטפות מרופדות עבור מחסן המשק לשימוש שוטףהוצאות תפעול09-51-01-13

מעטפות מרופדות עבור מחסן המשק לשימוש שוטףהוצאות תפעול09-51-01-13

מעטפות מרופדות עבור מחסן המשק לשימוש שוטףהוצאות תפעול09-51-01-13

אחזר כרטיס טיסההוצאות תפעול09-51-01-13

ל"תשלום אשביטחון ואבטחה09-51-02-13

הזמנה מהסבהביטחון ואבטחה09-51-02-13

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ODTסדנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ODTסדנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017- סיורי אגף הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הסעההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הסעההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הסעה למופע תרבות- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הסעה למופע תרבות- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

יום עיון כולל לינה לקורס מנהליםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הסעות- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הסעות- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הסעות- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

א"יום ת- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

יום עיון לחיילים בודדים משרד החוץהוצאות תפעול09-51-01-13

2016סיורי אגף הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור קורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור קורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

קורס צוערים סיורהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

17.1.17- סיור בהרצליה - קורס צוערים הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

17.1.17- סיור בהרצליה - קורס צוערים הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

17.1.17- סיור בהרצליה - קורס צוערים הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

3.1.17 מתמחי מינהל ODTסדנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10



3.1.17 מתמחי מינהל ODTסדנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

3.1.17 מתמחי מינהל ODTסדנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

3.1.17 מתמחי מינהל ODTסדנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

14/12/16-סיור במסגרת קורס מנהלים בהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

22/12/16-סיור במסגרת קורס כלכלה בהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ירושלים- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ירושלים- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ירושלים- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור יד ושם- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור יד ושם- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור יד ושם- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור כלכליהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור כלכליהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור כלכליהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

קורס חוקרים ותיקים- יום עיון בגלילותפעילות המטה09-51-03-03

22/12קורס כלכלי סיור הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

22/12קורס כלכלי סיור הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור גופי בטחון- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור גופי בטחון- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור גופי בטחון- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור גופי בטחון- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

קורס צוערים הרצליההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

קורס צוערים הרצליההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור קורס צוערים בירושליםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור קורס צוערים בירושליםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

חשיפה למחול- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

חשיפה למחול- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

חשיפה למחול- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

תיקון עדשהתקשוב09-51-02-10

ציוד נלווה למצלמהתקשוב09-51-02-10

ציוד נלווה למצלמהתקשוב09-51-02-10

ציוד נלווה למצלמהתקשוב09-51-02-10

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

צ ממלכתי אכדיה הרצליה"אפעולות09-51-01-15

2016רכישת תווי קנייה לספרי לימוד לילדי עובדיםהוצאות תפעול09-51-01-13

2017- בנק רווחה לעובדי משרד החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

ל"ב לחו" מומחי מש3- 2017תמורה שנתית האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ל"ב לחו" מומחי מש3- 2017תמורה שנתית האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ל"ב לחו" מומחי מש3- 2017תמורה שנתית האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ל"ב לחו" מומחי מש3- 2017תמורה שנתית האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ל"ב לחו" מומחי מש3- 2017תמורה שנתית האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ל"ב לחו" מומחי מש3- 2017תמורה שנתית האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

08/12/16תוספת למשימת כנס שרי חקלאות האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

רכישת ציוד מולטימדיה ומקרניםחברה להעברת- איגוד 09-51-03-07

מקרנים למרכזי ההדרכה בשפיים ובכרמל 2חברה להעברת- איגוד 09-51-03-07

 משתתפ24 - 9.2-9.3.16-יזמות חקלאית ומיגדר צרפתית.קהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

- משתתפים 5 ימים 28.2-4.3.16-6-אנגלית-JICAמדגה .קהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 משת23 ימים 18 - 17.1-3.2.16-הדרכה חקלאית אנגלית.קהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 משת23 ימים 18 - 17.1-3.2.16-הדרכה חקלאית אנגלית.קהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

22 ימים 29.2-17.3.16-18-ספרדית-פיתוח ענף הירקות.קהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

3-23/12/16-פדגוגיות חדשות בהשכלה גבוהה-מרכז עופריפרויקטים ופעולות09-51-03-04



2 - 17.7-22.7.16- ערבית-כרמל-יזמות והעצמת נשים.קהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 י4 משתלמים JICA - 17.5-20.5.16 - 11-סיור חקלאים.קהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06



הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

אירוח משלחת מיפן בנושא פרוטוקול בתי חוליםהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

תערוכת צילומים+ אירוח משלחת מסלובקיה האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

29.2-17.3.16-ספרדית-מערכות תמך ליזםהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

29.2-17.3.16-ספרדית-מערכות תמך ליזםהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מרכז כרמל-כנס נשים מנהיגותהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2016קורסים בתוכנית העבודה השנתית של מרכז עופרי האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2016קורסים בתוכנית העבודה השנתית של מרכז עופרי האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2016קורסים בתוכנית העבודה השנתית של מרכז עופרי האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2016קורסים בתוכנית העבודה השנתית של מרכז עופרי האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2016קורסים בתוכנית העבודה השנתית של מרכז עופרי האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.20.09ב משלחת סינית "ל מש"ארוחת צהריים באירוח סמנכהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.20.09ב משלחת סינית "ל מש"ארוחת צהריים באירוח סמנכהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.20.09ב משלחת סינית "ל מש"ארוחת צהריים באירוח סמנכהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.20.09ב משלחת סינית "ל מש"ארוחת צהריים באירוח סמנכהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

10.10.16ב "יום שלוחות משהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

10.10.16ב "יום שלוחות משהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

רכישת מקרןחברה להעברת- איגוד 09-51-03-07

א"עיריית ת-משלחת חדשנות אורבניתהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מרכז כרמל-אנגלית-מערכות תמך ליזמים.קהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

16'  נוב10-06סמינר שופטים בינלאומי במרכז כרמל האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

TIPAפרוייקט - הקמת משתלה בסנגלהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ב"הפקה והדפסת חוברת הקורסים של מש, עיצוב, תרגוםהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 ביטוח רפואי17-24/12/16משלחת בכירים מאתיופיה האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

4-8.12.16כנס שרי חקלאות האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ביטוח+  שכר מומחה25-30/06/16אירוח משלחת מויאטנם האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

שפיים-רוסית-טכנולוגיות מתקדמות בענפי הצומח.קהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הדברה משולבת וולקני.קהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

שפיים-בורקינה פאסו-גידול ירקות.קהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבהביטחון ואבטחה09-51-02-13

הזמנה מהסבהביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ערכה- רכישת כלי עבודה ביטחון ואבטחה09-51-02-13



הזמנה מהסבהביטחון ואבטחה09-51-02-13

רבת עמון- רכישת משאבות למזגןהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

חלקי חילוף מזגנים רבעהוצאות תפעול09-51-02-12

סיור בהר הבית וחברון- ת "כנס שגרירי מזהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

ת"כנס שגרירי מז- הקפצות העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

אוטובוס לסיור עבור כנס שגרירי אירופההעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

אוטובוס לבית הנשיא- כנס ראשי נציגויות אירופה העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

9.1.2017-הזמנת רכב עבור דיאלוג בנושאי טרור בפעילות המטה09-51-03-03

7/2אוטובוס ליום סיור כנס שגרירי אפריקה העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

5/2/2017הסעה למסעדה כנס שגרירי אפריקה העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

. בינואר18-17- טיפול במשלחת של הוותיקן בפעילות המטה09-51-03-03

8/2/17הסעה עבור כנס שגרירי אפריקה העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

14/2/2017ט "הסעה למסעדת טרורו כנס שגרירי אמלהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

הסעה יום סיור בתל אביב ורמלה כנס שגרירי אמלטהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

הסעות חפק בטמחביטחון ואבטחה09-51-02-13

הסעות-2016בנות מצווה /אירוע בניהוצאות תפעול09-51-01-13

הסעות-2016בנות מצווה /אירוע בניהוצאות תפעול09-51-01-13

הסעות-ט"זים אמל"כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

הסעות-ט"זים אמל"כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

הסעות-ט"זים אמל"כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

רכב-משלחת עיתונאים זריםפעילות המטה09-51-03-03

רכב-משלחת עיתונאים זריםפעילות המטה09-51-03-03

ט"הסעת שגרירי אמלהמערך המדיני09-51-03-05

משלחת מרבע לבטמחביטחון ואבטחה09-51-02-13

שירותי הסעההמערך המדיני09-51-03-05

שירותי הסעההמערך המדיני09-51-03-05

2016התחייבות שנתית -מסיעי אריה שאשא פעולות09-51-01-15

הזמנת רכב עבור כנס אסטרטגיתפעילות המטה09-51-03-03

הזמנת רכב עבור כנס אסטרטגיתפעילות המטה09-51-03-03

 התחייבות שנתית11.16מסיעי אריה שאשא הסכם חדש פעולות09-51-01-15

11.2016ראשי מדינה הסכם חדש -מסיעי אריה שאשאפעולות09-51-01-15

הסעות- מלווים ביקור מקדים -  וסייבר HLSכנס פעילות המטה09-51-03-03

נוהל חבצלת- שירותי הסעות משלחות פעולות09-51-01-15

מסיעי שאשא- חדר מצב- סיור בנתבגפעולות09-51-01-15

2016 לאפריל 6-7הזמנת רכב עבור משלחת מפורטוגל פעילות המטה09-51-03-03

3.1הזמנת מונית ממעלה אדומים לנמל אשדוד - משט לעזה פעילות המטה09-51-03-03

הזמנת מונית מאשדוד למעלה אדומים- משט לעזה פעילות המטה09-51-03-03

27/9-28הסעות - ועדה מעורבת ישראל רוסיה פעילות המטה09-51-03-03

26-27/9הסעות - ועדה מעורבת ישראל רוסיה פעילות המטה09-51-03-03

26-27/9הסעות - ועדה מעורבת ישראל רוסיה פעילות המטה09-51-03-03

26-27/9הסעות - ועדה מעורבת ישראל רוסיה פעילות המטה09-51-03-03

26-27/9הסעות - ועדה מעורבת ישראל רוסיה פעילות המטה09-51-03-03

ל למחול לילדים ונוער"הסעות אורחי החשיפה הבינפעילות המטה09-51-03-03

ל למחול לילדים ונוער"הסעות אורחי החשיפה הבינפעילות המטה09-51-03-03

ל למחול לילדים ונוער"הסעות אורחי החשיפה הבינפעילות המטה09-51-03-03

ל למחול לילדים ונוער"הסעות אורחי החשיפה הבינפעילות המטה09-51-03-03

ל למחול לילדים ונוער"הסעות אורחי החשיפה הבינפעילות המטה09-51-03-03

הסעה - 2016ל למינהל ''סיור סמנכהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016- התקשרות שנתית פעולות09-51-01-15

רכב לסיור- ד האתיופי"ביקור הממפעילות המטה09-51-03-03

אפרת וחזרה- משרד החוץ , הסעה ירושליםהמערך המדיני09-51-03-05

אפרת וחזרה- משרד החוץ , הסעה ירושליםהמערך המדיני09-51-03-05



הזמנת הסעה- דיאלוג עם האיחוד האירופי פעילות המטה09-51-03-03

הזמנת הסעה- דיאלוג עם האיחוד האירופי פעילות המטה09-51-03-03

הזמנת הסעה- דיאלוג עם האיחוד האירופי פעילות המטה09-51-03-03

הזמנת הסעה- דיאלוג עם האיחוד האירופי פעילות המטה09-51-03-03

הזמנת הסעה- דיאלוג עם האיחוד האירופי פעילות המטה09-51-03-03

סיור בתוואי הרכבת הקלהפעולות09-51-01-15

זים אסיה"הסעות כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

אוטובוס להלוויההוצאות תפעול09-51-01-13

מידיבוס להלוויההוצאות תפעול09-51-01-13

 נוסעים6 יבור 16.08.16הסעה לסיור בכרם שלום בהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

רכב- ט "זים מאמל"כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

הסעות משלחת דוברי אירופהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנת אוטובוס ממוגן לסיור עבודה בחברוןפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

סיור לימודי לצפון בראשות גרמי יששכרוףפעולות09-51-02-14

הסעה להלוויה של בעלה של בתיה בן זכריהוצאות תפעול09-51-01-13

רכב לאירוח לנה קררפעילות המטה09-51-03-03

הסעות - 4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

תחבורה ליום סיורהמערך המדיני09-51-03-05

נסיעת שני עובדי משרד ליריחושמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

הזמנת רכב- נסיעת המשלחת האתיופית למוזיאוון ישראלפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

שירותי הסעותביטחון ואבטחה09-51-02-13

מוניות עבור תורני אגף תקשובתקשוב09-51-02-10

הסעות המשלחת- כנס לוטר פעולות09-51-01-15

נסיעה לגשר אלנבי- ד "ממ. קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

נסיעה לגשר אלנבי- ד "ממ. קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

רכב לצורך סיור לימודי בירושליםפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

רכב לצורך סיור לימודי בירושליםפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

רכב לצורך סיור לימודי בירושליםפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

השרה מסרילנקהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבההמערך המדיני09-51-03-05

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

.אדיס אבבה, (גנרטור)חלקים למערכת דלקהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת כלי עבודה עבור פרויקט באתיופיההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנת כלי עבודה עבור פרויקט באתיופיההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מאורר תעשייתי עבור חדר כושרהוצאות תפעול09-51-01-13

ד ניהול מים סין"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ד ניהול מים סין"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

יעקב לב-ד ניהול מים סין"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

יעקב לב-ד ניהול מים סין"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2016-2017שרותי כבלים במשרד הוצאות תפעול09-51-01-13

2016-2017שרותי כבלים במשרד הוצאות תפעול09-51-01-13

2016-התקשרות לשרותי אינטרנט הוצאות תפעול09-51-01-13

2016-התקשרות לשרותי אינטרנט הוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד חקלאי עבור פרוייקט בקמרוןהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

רכישת ערכות השקיה עבור פרוייקט קמרוןהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ משתלות באתיופיה"שק- רכישת ציוד חקלאי האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ משתלות באתיופיה"שק- רכישת ציוד חקלאי האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ משתלות באתיופיה"שק- רכישת ציוד חקלאי האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06



מ משתלות באתיופיה"שק- רכישת ציוד חקלאי האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ משתלות באתיופיה"שק- רכישת ציוד חקלאי האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 באתיופיהUSAIDרכישת מחברים עבור פרוייקט האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 באתיופיהUSAIDרכישת מחברים עבור פרוייקט האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ח"הרחבת תפעול מערכת תחזוקנית במשההוצאות תפעול09-51-01-13

ח"הרחבת תפעול מערכת תחזוקנית במשההוצאות תפעול09-51-01-13

מ גידולי מנגו קמרון"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ גידולי מנגו קמרון"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

בשר לחלב הונדורס" קנדהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

בשר לחלב הונדורס" קנדהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ לקניה בנושא איתור מרכז מים גדי מוזס"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ לקניה בנושא איתור מרכז מים גדי מוזס"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 מרטין פינקלשטיין24/11-12/12/16ד לקולומביה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 מרטין פינקלשטיין24/11-12/12/16ד לקולומביה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

אספקה והתקנת מערות מידוף ואחסון למתכם לוגיסטי בטמחביטחון ואבטחה09-51-02-13

אספקה והתקנת מערות מידוף ואחסון למתכם לוגיסטי בטמחביטחון ואבטחה09-51-02-13

הזמנה מהסבהביטחון ואבטחה09-51-02-13

הזמנה מהסבהביטחון ואבטחה09-51-02-13

2016תשלום אנשי מחשוב לשנת תקשוב09-51-02-10

הזמנה מהסבהשמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

שכרביטחון ואבטחה09-51-02-13

ירושלמי - 2017שכר יועץ מיגון ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ארבעה חלונות שחרור עשן בא- טיפול במערכות כיבוי אש הוצאות תפעול09-51-01-13

ארבעה חלונות שחרור עשן בא- טיפול במערכות כיבוי אש הוצאות תפעול09-51-01-13

ארבעה חלונות שחרור עשן בא- טיפול במערכות כיבוי אש הוצאות תפעול09-51-01-13

ארבעה חלונות שחרור עשן בא- טיפול במערכות כיבוי אש הוצאות תפעול09-51-01-13

ארבעה חלונות שחרור עשן בא- טיפול במערכות כיבוי אש הוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבה שינויהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

קורס מתמחי מנהל אבחונים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבהביטחון ואבטחה09-51-02-13

הזמנה מהסבהל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

בדיקות ניטור במשרדפעולות09-51-01-15

בדיקות ניטור במשרדפעולות09-51-01-15

סקר  מקדים הכולל עיבוד נתוניםפעולות09-51-01-15

 למאגר מידע עסקי דיני עבודה2017מנוי שנתי לשנת פעילות המטה09-51-03-03

 למאגר מידע עסקי דיני עבודה2017מנוי שנתי לשנת פעילות המטה09-51-03-03

2016דצמבר -תשלומי מים עבור חודשים יוניהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת גלם מפתחותהוצאות תפעול09-51-01-13

.אספקה והרכבת פרזול בדלתות אש בבנייןהוצאות תפעול09-51-01-13

.אספקה והרכבת פרזול בדלתות אש בבנייןהוצאות תפעול09-51-01-13

.אספקה והרכבת פרזול בדלתות אש בבנייןהוצאות תפעול09-51-01-13

.אספקה והרכבת פרזול בדלתות אש בבנייןהוצאות תפעול09-51-01-13

.אספקה והרכבת פרזול בדלתות אש בבנייןהוצאות תפעול09-51-01-13

שירותי מלונאותהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

22/01/17מ "קורס מתמחי מנהל סדנה מהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

רכישת ספרים עבור קורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

רכישת ספרים לקורס מתמחי מנהלהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

רכישת ספר מתנה למורות אולפן לילדים חוזריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

רכישת ספר מתנה למורות אולפן לילדים חוזריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10



2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016אוגוסט -אפריל- העסקת בנות שירות לאומי הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-2017העסקת בנות שירות לאומי לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

אבחון פסיכולוגיהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

 ערכות חנוכה לחיילים בודדים21רכישת העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

ל''מתנות לעובדים בחו - 2016חנוכה הוצאות תפעול09-51-01-13

ממתקים- מתנות לעובדים בארץ  - 2016חנוכה הוצאות תפעול09-51-01-13

הדרכה- ח אתיופיה "סגן שהפעולות09-51-01-15

סיור בירושלים - 1/12/16- משלחת אנשי עסקים מטנזניה פעילות המטה09-51-03-03

זיוית-ל בירושלים"הדרכת סיור אורחים מחופעילות המטה09-51-03-03

נשיאת ליבריהפעולות09-51-01-15

מורה דרך- ח קרואטיה "שהפעולות09-51-01-15



מורה דרך- ב "ת ארה"ר תת ועדת מזה"יופעולות09-51-01-15

משלחת מנהיגות פוליטית מווייטנאם מורת דרךפעולות09-51-01-15

 מורה דרך זיויתITREחברי פרלמנט אירופאים מטעם ועדת פעולות09-51-01-15

הדרכה כנס טוויטרפעילות המטה09-51-03-03

16.8.16ג עבור ביקור בוש "הסעה להר בנטל בצפון רמהפעולות09-51-01-15

8.6.16הסעה למרכז כרמל עבור ביקור ליילה טוקאן פעולות09-51-01-15

21.8.16ביקור משלחת מחוקקים בראשות כריס גיבסון פעולות09-51-01-15

שירותי נהיגהפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

י ארוחות זקיף לפי פרוט'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

י ארוחות זקיף לפי פרוט'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

8-9/11/16י לינת מלווים 'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

8-9/11/16י לינת אורחים'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

8-9/11/16י לינת אורחים'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

32"טלווזיה הוצאות תפעול09-51-01-13

עבור מחסן המשק" - 32טלוויזיות הוצאות תפעול09-51-01-13

תיקון מלגזההוצאות תפעול09-51-01-13

אחזקת רכבים משורניינים רבעהוצאות תפעול09-51-02-12

אחזקת רכבים משורניינים רבעהוצאות תפעול09-51-02-12

אחזקת רכבים משורניינים רבעהוצאות תפעול09-51-02-12

אחזקת רכבים משורניינים רבעהוצאות תפעול09-51-02-12

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

29.6.16נתיב העשרה פעולות09-51-01-15

29.6.16נתיב העשרה פעולות09-51-01-15

29.6.16נתיב העשרה פעולות09-51-01-15

הדרכה וארוחת צהרים בנתיב העשרהפעילות המטה09-51-03-03

הדרכה וארוחת צהרים בנתיב העשרהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

2016תחקירים ביטחון ואבטחה09-51-02-13

A,B,Cבדיקת אינטגרציה בניינים הוצאות תפעול09-51-01-13

 ספטמבר2016טרקלין דן שנתי פעולות09-51-01-15

 אוגוסט2016טרקלין דן שנתי פעולות09-51-01-15

 עבור האורחV.I.Pהזמנת פעילות המטה09-51-03-03

נוהל חבצלת- משלחות אחמים - טרקלין מצדה פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- משלחות - טרלין מצדה פעולות09-51-01-15

ג"אירוח בטרקלין נתבפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

. בינואר18-17- טיפול במשלחת של הוותיקן בפעילות המטה09-51-03-03

. בינואר18-17- טיפול במשלחת של הוותיקן בפעילות המטה09-51-03-03

2016טרקלין דן התחייבות שנתית פעולות09-51-01-15

ר בטחון מולדת"ונסון יו'ביקור סנאטור רון גפעולות09-51-01-15



הזמנת כריכים עבור משתתפי כנס אסטרטגיתפעילות המטה09-51-03-03

הזמנת כריכים עבור משתתפי כנס אסטרטגיתפעילות המטה09-51-03-03

9.1.2017- כריכים מארומה ב25הזמנת פעילות המטה09-51-03-03

9.1.2017- כריכים מארומה ב25הזמנת פעילות המטה09-51-03-03

ארוחת צהריים עבור אנשים הסיורהמערך המדיני09-51-03-05

צ"א- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

-אספקת כריכים לח מצב  זמן ההפיכה בתורכיהפעולות09-51-01-15

ארוחת צהרים לשר החינוך התרבות והמדע של קפריסיןפעילות המטה09-51-03-03

11/16-מחברות לקורס צוערים אשר ייפתח בהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת תיקים- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

.כריכות לספר רכבהוצאות תפעול09-51-01-13

הדפסה+ כריכות סקאי ' יח 100הוצאות תפעול09-51-02-12 .

.יו-תגי עובד עם שרוך מחובר ליוהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת מעביר מצגותהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

שעוני קיר כולל הדפסת לוגו משרד החוץהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת חולצות לטובת סיום קורסביטחון ואבטחה09-51-02-13

רכישת חולצות לטובת סיום קורסביטחון ואבטחה09-51-02-13

שלט אלומיניום ליחידת הטראומה באוגנדההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

טקסט+ הדפסת לוגו + שעוני קיר הוצאות תפעול09-51-01-13

צוערים. ק- רכישת מטריות הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

שני ימי עיון בנאות אפעל עבור בטמחהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

שני ימי עיון בנאות אפעל עבור בטמחהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

שני ימי עיון בנאות אפעל עבור בטמחהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

03-22/11/16ד לסן סלבדור וגואטמלה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

03-22/11/16ד לסן סלבדור וגואטמלה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

02/02/17קורס מתמחי מנהל סדנה יהדות הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הורסיו - 17/11-04/12/16ד בגואטמלה וקולומביה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הורסיו - 17/11-04/12/16ד בגואטמלה וקולומביה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הורסיו - 17/11-04/12/16ד בגואטמלה וקולומביה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הורסיו - 17/11-04/12/16ד בגואטמלה וקולומביה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

17/1/17- משלחת משרד החקלאות מירדן פעילות המטה09-51-03-03

2016בנות מצווה /מתנות לבניהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת מתנות לחיילים בודדיםהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

תיקים עבור בנות עובדי משרד המתגייסות לשרות לאומיהוצאות תפעול09-51-01-13

 בנות שירות לאומי שמסיימות שירות50-רכישת מתנות להדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

26-27/9/16- ח "ועדה מעורבת עם רוסיה במשהפעילות המטה09-51-03-03

26-27/9/16- ח "ועדה מעורבת עם רוסיה במשהפעילות המטה09-51-03-03

26-27/9/16- ח "ועדה מעורבת עם רוסיה במשהפעילות המטה09-51-03-03

שירותי תרגום סימולטני - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

19/10/16בתאריך - יום עבודת חשמלאי במשרד הוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

20/2/2017-10/3/2017קורס תקשורת מאיזורי סכסוך המערך המדיני09-51-03-05

18 משתלמים 25 - 13-30.9.16- קורס ניהול מצבי חירום האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06



הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

27/11-15/12קורס תקשורת מאיזורי סכסוך ממדינות אמלט המערך המדיני09-51-03-05

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

IYUהמערך המדיני09-51-03-05 פלסטיני-מפגש הנהגות נוער ישראלי .

יצירת דיאלוג והכרות עם החברה החברה התורכיתהמערך המדיני09-51-03-05

הובלה וסבלות לארכיון תחבורההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

משלחת חברי פרלמנט מצרפת לינת נהגפעולות09-51-01-15

בין התאריכ, לינה לתת מזכל האום במלון שרתון תל אביבפעילות המטה09-51-03-03

א" מלון שרתון תITREחברי פרלמנט אירופאים פעולות09-51-01-15

א"לינת אורחים מלון שרתון ת- נשיא סנאט צרפת פעולות09-51-01-15

א"לינת אורחים מלון שרתון ת- נשיא סנאט צרפת פעולות09-51-01-15

א" מלון שרתון תITREחברי פרלמנט אירופאים פעולות09-51-01-15

א"לינת מלווים מלון שרתון ת- נשיא סנאט צרפת פעולות09-51-01-15

א"לינת מלווים מלון שרתון ת- נשיא סנאט צרפת פעולות09-51-01-15

א"לינת מלווים מלון שרתון ת- נשיא סנאט צרפת פעולות09-51-01-15

א"לינת מלווים מלון שרתון ת- נשיא סנאט צרפת פעולות09-51-01-15

א"לינת מלווים מלון שרתון ת- נשיא סנאט צרפת פעולות09-51-01-15

א"ארוחת ערב מלווים מלון שרתון ת- נשיא סנאט צרפת פעולות09-51-01-15

ארוחה עבור משלחת+ לינה פעולות09-51-01-15

ארוחה עבור משלחת+ לינה פעולות09-51-01-15

ארוחה עבור משלחת+ לינה פעולות09-51-01-15

ע אורחים במלון שרתון ת" אITREחברי פרלמנט אירופאים פעולות09-51-01-15

"ע בשרתון ת"מסך לא+ מקרן ITREחברי פרלמנט אירופאים פעולות09-51-01-15

ע שרתון"א א"ביקור מתאם הלוטר באפעולות09-51-01-15

ישראל- כיה 'חברי פרלמנט וחברי אגודת הידידות צפעולות09-51-01-15

ישראל- כיה 'חברי פרלמנט וחברי אגודת הידידות צפעולות09-51-01-15

לינת מלווים- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

לינת מלווים- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

י א ע אורחים ומלווים לפי פרוט'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

י א ע אורחים ומלווים לפי פרוט'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

9-10/11/16י לינת מלווים 'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

9-10/11/16י לינת אורחים'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

9-10/11/16י לינת אורחים'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

14/12- ארוחת ערב ב- דיאלוג עם האיחוד האירופי פעילות המטה09-51-03-03

י ארוחות זקיף לפי פרוט'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

י ארוחות זקיף לפי פרוט'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

מ ושר הפנים של בלגיה א צ ראש המלל"סגן רוהפעולות09-51-01-15

מ ושר הפנים של בלגיה"סגן רוהפעולות09-51-01-15

מ ושר הפנים של בלגיה"סגן רוהפעולות09-51-01-15

ביקור שר החלקאות של קמבודיהפעולות09-51-01-15

ביקור שר החלקאות של קמבודיהפעולות09-51-01-15

 אורחים29/8/16שר החקלאות קמבודיה א ע פעולות09-51-01-15

 אורחים29/8/16שר החקלאות קמבודיה א ע פעולות09-51-01-15

מלווה+  אורחים30/8/16שר החקלאות קמבודיה א ע פעולות09-51-01-15

מלווה+  אורחים30/8/16שר החקלאות קמבודיה א ע פעולות09-51-01-15

הידידות ישראל צרפת' אגפעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15



מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

לינה וארוחות-ביקור שר החינוך והמדע של קפריסיןפעילות המטה09-51-03-03

לינה וארוחות-ביקור שר החינוך והמדע של קפריסיןפעילות המטה09-51-03-03

לינה וארוחות-ביקור שר החינוך והמדע של קפריסיןפעילות המטה09-51-03-03

לינה וארוחות-ביקור שר החינוך והמדע של קפריסיןפעילות המטה09-51-03-03

לינה וארוחות-ביקור שר החינוך והמדע של קפריסיןפעילות המטה09-51-03-03

פגישות וארוחות- משלחת ידידות מצרפת פעולות09-51-01-15

פגישות וארוחות- משלחת ידידות מצרפת פעולות09-51-01-15

פגישות וארוחות- משלחת ידידות מצרפת פעולות09-51-01-15

לינה ביקור שר החינוך והמדע של קפריסיןפעילות המטה09-51-03-03

לינה ביקור שר החינוך והמדע של קפריסיןפעילות המטה09-51-03-03

לינה ביקור שר החינוך והמדע של קפריסיןפעילות המטה09-51-03-03

לינה ביקור שר החינוך והמדע של קפריסיןפעילות המטה09-51-03-03

לינה ביקור שר החינוך והמדע של קפריסיןפעילות המטה09-51-03-03

בין התאריכ, לינה לתת מזכל האום במלון שרתון תל אביבפעילות המטה09-51-03-03

 אורחים חדר פרטי29/8/16שר החקלאות קמבודיה אע פעולות09-51-01-15

ע משלחת אגודת הידידות מארמניה"אפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

בדיקה תקופתית למערכת נשימההוצאות תפעול09-51-01-13

תיקון מכשירי קשרביטחון ואבטחה09-51-02-13

נוהל חבצלת- שכירות מירס הוצאות תפעול09-51-01-13

תיקון מכשירי קשרביטחון ואבטחה09-51-02-13

.השכרת מכשירי מירספעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהביטחון ואבטחה09-51-02-13

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

מתורגמנית-ביקור רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

ד השקייה והגנת הצומח בדקאר"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ד השקייה והגנת הצומח בדקאר"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ד בנושא השקייה קניה"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ד בנושא השקייה קניה"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

' סבטה רביץ14-21.11.2016ד אובקיסטן "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

' סבטה רביץ14-21.11.2016ד אובקיסטן "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

יניה לינת נהג'ביקור מושל ורגפעולות09-51-01-15

יניה לינת נהג'ביקור מושל ורגפעולות09-51-01-15

יניה לינת נהג'ביקור מושל ורגפעולות09-51-01-15

יניה לינת נהג'ביקור מושל ורגפעולות09-51-01-15

בנושא פורמטים טלויזיונים- משלחת עיתונאים פעילות המטה09-51-03-03

ל אירופה מארח את שגריר בריטניה"ממלכתי סמנכפעולות09-51-01-15

כנס- משלחת אנשי עסקים מטנזניה פעילות המטה09-51-03-03

לינת נהג דן פנורמה יםפעולות09-51-01-15

ח בלגיה"שהפעולות09-51-01-15

 הזמנות מלון המלך דודG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

 הזמנות מלון המלך דודG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

 הזמנות מלון המלך דודG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

 הזמנות מלון המלך דודG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

 הזמנות מלון המלך דודG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

 הזמנות מלון המלך דודG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

 הזמנות מלון המלך דודG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

 הזמנות מלון המלך דודG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

 הזמנות מלון המלך דודG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15



 הזמנות מלון המלך דודG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

 הזמנות מלון המלך דודG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

 הזמנות מלון המלך דודG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

 הזמנות מלון המלך דודG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

 הזמנות מלון המלך דודG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

 הזמנות מלון המלך דודG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

 לינת אורחים במלון המלך דודG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

 לינת אורחים במלון המלך דודG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב אורחים- ח קרואטיה "שהפעולות09-51-01-15

ם לינת מלווים מלון המלך דוד"ל האו"מזכפעולות09-51-01-15

ם לינת מלווים מלון המלך דוד"ל האו"מזכפעולות09-51-01-15

ם לינת אורחים מלון המלך דוד"ל האו"מזכפעולות09-51-01-15

ם לינת אורחים מלון המלך דוד"ל האו"מזכפעולות09-51-01-15

ח פינלנד ארוחות מלווים במלון המלך דוד"שהפעולות09-51-01-15

ח פינלנד ארוחות מלווים במלון המלך דוד"שהפעולות09-51-01-15

ח פינלנד ארוחות מלווים במלון המלך דוד"שהפעולות09-51-01-15

בוש לינת אורח במלון המלך דוד.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

בוש לינת אורח במלון המלך דוד.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

נציב השכנות והרחבה של האיחוד האירופיפעולות09-51-01-15

8/6/16צ אורחים "יור פרלמנט דנמרק אפעולות09-51-01-15

בוש ארוחות אורחים מלון המלך דוד.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

בוש ארוחות אורחים מלון המלך דוד.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

בוש ארוחות אורחים מלון המלך דוד.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

 לינת מלווים מלון המלך דודG2Gרהמ צכיה פעולות09-51-01-15

 לינת מלווים מלון המלך דודG2Gרהמ צכיה פעולות09-51-01-15

 לינת מלווים מלון המלך דודG2Gרהמ צכיה פעולות09-51-01-15

ח פינלנד ארוחות זקיף מלון המלך דוד"שהפעולות09-51-01-15

ח פינלנד ארוחות זקיף מלון המלך דוד"שהפעולות09-51-01-15

ח פינלנד ארוחות זקיף מלון המלך דוד"שהפעולות09-51-01-15

ח פינלנד ארוחות זקיף מלון המלך דוד"שהפעולות09-51-01-15

ח פינלנד ארוחות זקיף מלון המלך דוד"שהפעולות09-51-01-15

ח פינלנד ארוחות זקיף מלון המלך דוד"שהפעולות09-51-01-15

ח פינלנד ארוחות זקיף מלון המלך דוד"שהפעולות09-51-01-15

ח פינלנד ארוחות זקיף מלון המלך דוד"שהפעולות09-51-01-15

מזכל האום פגישות במלון המלך דודפעולות09-51-01-15

מזכל האום פגישות במלון המלך דודפעולות09-51-01-15

צ במלון המלך דוד"ר פרלמנט סין א"משלחת מקדימה יופעולות09-51-01-15

תשלום לינת אורחים- ח בלגיה "שהפעולות09-51-01-15

תשלום לינת אורחים- ח בלגיה "שהפעולות09-51-01-15

בוש ארוחות אורחים ומלווים בקינג דיו.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

בוש ארוחות אורחים ומלווים בקינג דיו.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

בוש ארוחות אורחים ומלווים בקינג דיו.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

ארוחת בוקר פרטית- ג בוש הנכד'ור'גפעולות09-51-01-15

ארוחת בוקר פרטית- ג בוש הנכד'ור'גפעולות09-51-01-15

בוש לינת נהג במלון המלך דוד.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

בוש לינת נהג במלון המלך דוד.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

14.08.16צ במלון המלך דוד "בוש א.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

בוש מקרן לפגישה ביום ראשוןבמלון המל.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

בוש מקרן לפגישה ביום ראשוןבמלון המל.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

בוש מקרן לפגישה ביום ראשוןבמלון המל.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

ממלגתי המלך דוד גרמי יששכרוף מארח את תת המזכירה באפעולות09-51-01-15

מנהיגת אופוזיציה שבדית חדר פגישות מירב מיכאליפעולות09-51-01-15

 אורחים ומלווה5/9/16מנהיגת אופוזיציה שבדיה א צח פעולות09-51-01-15



 אורחים ומלווה5/9/16מנהיגת אופוזיציה שבדיה א צח פעולות09-51-01-15

1/9/16חבר פרלמנט גרמניה רודריך קיזווטר א ע פעולות09-51-01-15

1/9/16חבר פרלמנט גרמניה רודריך קיזווטר א ע פעולות09-51-01-15

ממלכתי גרמי יששכרוף מארח את שגריר ירדן בישראלפעולות09-51-01-15

א פרידה משגריר קנדהפעולות09-51-01-15

ע באירוח אלון אושפיז"א- תת מזכיר המדינה פעולות09-51-01-15

משלחת בי פרטיזנית בראשות קרי בוקר א ע אושפיזפעולות09-51-01-15

לינת אורחים מלון המלך דודפעולות09-51-01-15

לינת אורחים מלון המלך דודפעולות09-51-01-15

רס'משלחת מחוקקים בנוכחות חבר קונגרס מייק רוגפעולות09-51-01-15

לינת מלוהפעולות09-51-01-15

ארות צהרים אורחיםפעולות09-51-01-15

ע זקיף מלון המלך דוד"ח צרפת א"שהפעולות09-51-01-15

הזמנה עבור מקרן לארוחת צהרים עם רועי שינדוףפעולות09-51-01-15

ח אירלנד ארוחות זקיף במלון המלך דוד"שהפעולות09-51-01-15

ח אירלנד ארוחות זקיף במלון המלך דוד"שהפעולות09-51-01-15

ח אירלנד ארוחות זקיף במלון המלך דוד"שהפעולות09-51-01-15

ח אירלנד ארוחות זקיף במלון המלך דוד"שהפעולות09-51-01-15

ח אירלנד ארוחות זקיף במלון המלך דוד"שהפעולות09-51-01-15

כיבוד קל-פגישה בנוכחות אלון ניצן אלוןפעולות09-51-01-15

הזמנה עבור מקרן פגישה עם אלוף אלון ניצןפעולות09-51-01-15

מנהיגת האופוזיציה שבדיה לינת מלווהפעולות09-51-01-15

שרת החוץ של אוסטרליהפעולות09-51-01-15

שרת החוץ של אוסטרליהפעולות09-51-01-15

פגישות וארוחות- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

פגישות וארוחות- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

פגישות וארוחות- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

פגישות וארוחות- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

פגישות וארוחות- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

פגישות וארוחות- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

פגישות וארוחות- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

4/9הזמנת מלון לילה אחד - משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4/9הזמנת מלון לילה אחד - משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

לינת אורחים ומלווים- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- ח נורבגיה "ביקור שהפעולות09-51-01-15

שגריר-שרת חוץ אוסטרליה א ע מלווה פעולות09-51-01-15

ל משרד החוץ לינת מלווה"אורחי לשכת מנפעולות09-51-01-15

שרת החוץ של אוסטרליה ארוחות זקיףפעולות09-51-01-15

שרת החוץ של אוסטרליה ארוחות זקיףפעולות09-51-01-15

שרת החוץ של אוסטרליה ארוחות זקיףפעולות09-51-01-15

שרת החוץ של אוסטרליה לינת מלוויםפעולות09-51-01-15

כ יאיר לפיד"שרת החוץ של אוסטרליה פגישה חפעולות09-51-01-15

שרת החוץ של אוסטרליה א צ שר הבטחון ליברמןפעולות09-51-01-15

שרת החוץ של אוסטרליה ארוחת מלוויםפעולות09-51-01-15

שרת החוץ של אוסטרליה ארוחת מלוויםפעולות09-51-01-15

 צכיהG2G- הזמנה עבור מקרן וברקופעולות09-51-01-15

ע מקדימה"א- מושל קנדה פעולות09-51-01-15

ע מקדימה"א- מושל קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחת ערב אורחים ומלווה- מקדימה מושל קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחת ערב אורחים ומלווה- מקדימה מושל קנדה פעולות09-51-01-15



נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת-לינה- משלחות אורחים פעולות09-51-01-15

מלווי משלחות- נוהל חבצלת- הוצאות ארוח ולינה פעולות09-51-01-15

מלווי משלחות- נוהל חבצלת- הוצאות ארוח ולינה פעולות09-51-01-15

מלווי משלחות- נוהל חבצלת- הוצאות ארוח ולינה פעולות09-51-01-15

מלווי משלחות- נוהל חבצלת- הוצאות ארוח ולינה פעולות09-51-01-15

מלווי משלחות- נוהל חבצלת- הוצאות ארוח ולינה פעולות09-51-01-15

לינת אורחים במלון המלך דוד- שר החוץ אירלנדפעולות09-51-01-15

לינת אורחים במלון המלך דוד- שר החוץ אירלנדפעולות09-51-01-15

לינת אורחים במלון המלך דוד- שר החוץ אירלנדפעולות09-51-01-15

ר האופוזי"לינת מלווים ופגישה עם יו-שר החוץ אירלנד פעולות09-51-01-15

ר האופוזי"לינת מלווים ופגישה עם יו-שר החוץ אירלנד פעולות09-51-01-15

ר האופוזי"לינת מלווים ופגישה עם יו-שר החוץ אירלנד פעולות09-51-01-15

ר האופוזי"לינת מלווים ופגישה עם יו-שר החוץ אירלנד פעולות09-51-01-15

ארוחת ערב אורחים ומלווים- ח מצרים "שהפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב אורחים ומלווים- ח מצרים "שהפעולות09-51-01-15

לינת מלוים- ביקור נישא והח קפריסיןפעולות09-51-01-15

לינת מלוים- ביקור נישא והח קפריסיןפעולות09-51-01-15

כיבוד משודרג פגישה- ביקור נישא ושהח קפריסיןפעולות09-51-01-15

ארוחות מלוים מלך דוד- ביקור נישא ושהח קפריסיןפעולות09-51-01-15

ארוחות מלוים מלך דוד- ביקור נישא ושהח קפריסיןפעולות09-51-01-15

לינת אורחים מלון המלך דוד- ביקור נישא והח קפריסיןפעולות09-51-01-15

לינת אורחים מלון המלך דוד- ביקור נישא והח קפריסיןפעולות09-51-01-15

לינת אורחים מלון המלך דוד- ביקור נישא והח קפריסיןפעולות09-51-01-15

לינת אורחים מלון המלך דוד- ביקור נישא והח קפריסיןפעולות09-51-01-15

המלך דוד0ארוחת זקיף- ביקור נישא והח קפריסיןפעולות09-51-01-15

המלך דוד0ארוחת זקיף- ביקור נישא והח קפריסיןפעולות09-51-01-15

המלך דוד0ארוחת זקיף- ביקור נישא והח קפריסיןפעולות09-51-01-15

21/7/16כ לבני " פגישה עם חEPP-נשיא סיעת הפעולות09-51-01-15

ארוחת בוקר אורחים- ביקור נשיא פרגוואיפעולות09-51-01-15

ארוחת בוקר אורחים- ביקור נשיא פרגוואיפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- פרגואי -ביקור נשיאפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- פרגואי -ביקור נשיאפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיף- פרגואי -ביקור נשיאפעולות09-51-01-15

פגישה גיל השכל- ביקור נשיא פרגוואיפעולות09-51-01-15



ארוחות ופגישות אורחים-ביקור נשיא פרגוואיפעולות09-51-01-15

ארוחות ופגישות אורחים-ביקור נשיא פרגוואיפעולות09-51-01-15

ארוחות ופגישות אורחים-ביקור נשיא פרגוואיפעולות09-51-01-15

ארוחות ופגישות אורחים-ביקור נשיא פרגוואיפעולות09-51-01-15

מלון המלך דוד- ארוחות מלוים-נשיא פרגוואיפעולות09-51-01-15

מלון המלך דוד- ארוחות מלוים-נשיא פרגוואיפעולות09-51-01-15

מלון המלך דוד- ארוחות מלוים-נשיא פרגוואיפעולות09-51-01-15

13.7.16ארוחה בקופי שופ -מקדימה נשיא פרגוואיפעולות09-51-01-15

13.7.16ארוחה בקופי שופ -מקדימה נשיא פרגוואיפעולות09-51-01-15

 לינת מלוו19.7.16 עד 17ביקור נשיא פרגוואי פעולות09-51-01-15

19.7.16 עד 17.7ביקור נשיא פרגוואי פעולות09-51-01-15

19.7.16 עד 17.7ביקור נשיא פרגוואי פעולות09-51-01-15

19.7.16 עד 17.7ביקור נשיא פרגוואי פעולות09-51-01-15

19.7.16 עד 17.7ביקור נשיא פרגוואי פעולות09-51-01-15

ארוחת ערב מלווים מלון המלך דוד- נשיא סנאט צרפת פעולות09-51-01-15

לינת אורחים במלון המלך דוד- נשיא סנאט צרפת פעולות09-51-01-15

לינת אורחים במלון המלך דוד- נשיא סנאט צרפת פעולות09-51-01-15

 מלון המלך20.7ארוחות ערב אורחים - נשיא סנאט צרפת פעולות09-51-01-15

 מלון המלך20.7ארוחות ערב אורחים - נשיא סנאט צרפת פעולות09-51-01-15

אירוח ממלכתי אלון אושפיז המלך דודפעולות09-51-01-15

שר הקפריסאי-צ"צ קינג דיויד ראש דפ"אפעילות המטה09-51-03-03

לינת מלווים במלון המלך דוד- נשיא סנאט צרפתפעולות09-51-01-15

אירוח שר החוץ מנורבגיהפעולות09-51-01-15

אירוח שר החוץ מנורבגיהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהתקשוב09-51-02-10

סורק עבור מאשבי אנושתקשוב09-51-02-10

תמיכה טלפונית למדפסותתקשוב09-51-02-10

סורקים למלאיפרויקטים ופעולות09-51-03-04

טיפול מדפסתתקשוב09-51-02-10

טיפול מדפסתתקשוב09-51-02-10

תיקוןתקשוב09-51-02-10

כספי בלבדתקשוב09-51-02-10

סיור עיר עולם= סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

סיור עיר עולם= סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

סיור עיר עולם= סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

8/9/16משלחת מנהיגות פוליטים מוויייטנאם סיור  פעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

2016סמינר מיקה יוני פעולות09-51-01-15

2016סמינר מיקה יוני פעולות09-51-01-15

א"סיורים עיר עולם ת- חברי משלחת מפורטוגלפעולות09-51-01-15

א"סיורים עיר עולם ת- חברי משלחת מפורטוגלפעולות09-51-01-15

א"סיורים עיר עולם ת- חברי משלחת מפורטוגלפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

תיקון מכונת לימנציההוצאות תפעול09-51-02-12

תיקוני מכונות לימנציההוצאות תפעול09-51-01-13

תיקוני מכונות לימנציההוצאות תפעול09-51-02-12

תיקוני מכונות לימנציההוצאות תפעול09-51-02-12

תיקוני מכונות לימנציההוצאות תפעול09-51-02-12

תיקוני מכונות לימנציההוצאות תפעול09-51-02-12

תיקוני מכונות לימנציההוצאות תפעול09-51-02-12



.ביצוע סקירה תרמוגרפית בלוחות החשמלהוצאות תפעול09-51-01-13

דיסקיםתקשוב09-51-02-10

רגש לחץ אויר למערכת אורור ראשיתהוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנת כלי עבודה עבור פרויקט באתיופיההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנת כלי עבודה עבור פרויקט באתיופיההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 גושן14.12ארוחה אורחים -משלחת פרלמנטרים מפורטוגלפעולות09-51-01-15

7/6/16יור פרלמנט דנמרק סיור מוסק פעולות09-51-01-15

רכישת חלקי חילוף למערכת מים של מתקן דיאליזה בסיירההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

רכישת תוכנה גרפיתפעילות המטה09-51-03-03

תוכנהתקשוב09-51-02-10

רכישת תוכנהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 תוכנות ושדרוג תוכנה אחת3רכישת פעילות המטה09-51-03-03

 תוכנות ושדרוג תוכנה אחת3רכישת פעילות המטה09-51-03-03

 רשיונות תוכנה לעמדות עריכה במדור הפקה4רכישת פעילות המטה09-51-03-03

רכישת תוכנותפעילות המטה09-51-03-03

רשיון תוכנהתקשוב09-51-02-10

למדור הפקה- תוכנת עריכת וידאותקשוב09-51-02-10

רשיונות לשרתי מרכבהתקשוב09-51-02-10

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

"2016אנרגיה ועסקים "רכישת כרטיסי כניסה לכנס פעילות המטה09-51-03-03

"2016אנרגיה ועסקים "רכישת כרטיסי כניסה לכנס פעילות המטה09-51-03-03

עגלת מחשבתקשוב09-51-02-10

רבע- כוון פרונטהוצאות תפעול09-51-02-12

30/11/14-כיבוד ב- סדנת חדשנות לשגרירים- ל"לחו.יהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

1/6/15-כיבוד ב-סדנת ליליאן וילדר לשגרירים-ל"לחו.יהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016דצמבר -יולי- צלם במאי לאגף תקשורת פעילות המטה09-51-03-03

2016דצמבר -יולי- צלם במאי לאגף תקשורת פעילות המטה09-51-03-03

עריכה של סרטוני תדמית עם קריינות לספרדיתפעילות המטה09-51-03-03

עריכה לסרטון תרגיל שריפה+קריינותפעולות09-51-01-15

ימי צילום לווית שמעון פרספעולות09-51-01-15

הלווית שמעון פרס- צלם פעולות09-51-01-15

2017אקספו אסטנה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

2017אקספו אסטנה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

2017אקספו אסטנה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

2017אקספו אסטנה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

2017אקספו אסטנה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

2017אקספו אסטנה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

2017אקספו אסטנה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

2017אקספו אסטנה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

2017אקספו אסטנה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבהתקשוב09-51-02-10

COMPOSIT' רישיון למעתקשוב09-51-02-10

תיקון כרטיס גיבויתקשוב09-51-02-10

הזמנה מהסבהתקשוב09-51-02-10

2017-רכישת אוהל אלומיניום לצורכי אבל ואירועיםהוצאות תפעול09-51-01-13

בדיקת מעלית משאהוצאות תפעול09-51-01-13

הכשרת נהגהשתתפות במנהל הרכב09-51-01-11

ביטוח מטעני שליחיםהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

רכישת ירחון מידעהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סדנאות תקשורתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

מורה דרך לסיור בירושלים- ד האתיופי"ביקור הממפעילות המטה09-51-03-03

מורה דרך-י 'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

24/11- פ ומשפטים סינגפור "מורה דרך למשלתת לבטפעולות09-51-01-15



מורה דרך- וסטס 'מושל מסצפעולות09-51-01-15

צלם= י 'מ פיג"רוהפעולות09-51-01-15

צלם= י 'מ פיג"רוהפעולות09-51-01-15

צלם= י 'מ פיג"רוהפעולות09-51-01-15

צלם- מפגש פסגה פעולות09-51-01-15

16/1-19/1/17צלם ל-נשיא פולין פעולות09-51-01-15

16/1-19/1/17צלם ל-נשיא פולין פעולות09-51-01-15

יור פרלמנט דנמרקפעולות09-51-01-15

יור פרלמנט דנמרקפעולות09-51-01-15

אבי חיון-צלם למהלך הביקור  - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

אבי חיון-צלם למהלך הביקור  - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

צלם- ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

צלם- ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

צלם-י 'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

צלם-י 'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

צלם- יור פרלמנט סיןפעולות09-51-01-15

צלם- יור פרלמנט סיןפעולות09-51-01-15

 צלם אבי חיוןG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

 צלם אבי חיוןG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

 צלם אבי חיוןG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

שר/מערכת כריזה רכב סהשתתפות במנהל הרכב09-51-01-11

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

י מהנדס חשמל"בדיקת מערכות גיבוי במתקן עהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד מזוןהוצאות תפעול09-51-01-13

חברי פרלמנט האיחוד האירופי סיעה שמרניתפעולות09-51-01-15

חברי פרלמנט האיחוד האירופי סיעה שמרניתפעולות09-51-01-15

שדרוג דלפק הגשה בקפטריה החלביתהוצאות תפעול09-51-01-13

שדרוג דלפק הגשה בקפטריה החלביתהוצאות תפעול09-51-01-13

שדרוג דלפק הגשה בקפטריה החלביתהוצאות תפעול09-51-01-13

שדרוג דלפק הגשה בקפטריה החלביתהוצאות תפעול09-51-01-13

שדרוג דלפק הגשה בקפטריה החלביתהוצאות תפעול09-51-01-13

שדרוג דלפק הגשה בקפטריה החלביתהוצאות תפעול09-51-01-13

שדרוג דלפק הגשה בקפטריה החלביתהוצאות תפעול09-51-01-13

שדרוג דלפק הגשה בקפטריה החלביתהוצאות תפעול09-51-01-13

10-28/11/16ד בקיטו בנושא השקיה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

10-28/11/16ד בקיטו בנושא השקיה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ סקר היתכנות להקמת מרכזי מצויינות בפנמה בתאריכ"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ סקר היתכנות להקמת מרכזי מצויינות בפנמה בתאריכ"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מנילה-ד אבטחת מזון וחקלאות"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מנילה-ד אבטחת מזון וחקלאות"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מאפרות לאזורי עישוןהוצאות תפעול09-51-01-13

דואר דיפלומטיהוצאות תפעול09-51-02-12

דואר דיפלומטיהוצאות תפעול09-51-02-12

.בדיקת מערכת הגברה באולם ירושליםהוצאות תפעול09-51-01-13

שירותי רפואהריפוי, דמי ייצוג09-51-02-04

שינוע תערוכת עיצוב ללוקסנבורג אגף קשתוםפעילות המטה09-51-03-03

שינוע תערוכת עיצוב ללוקסנבורג אגף קשתוםפעילות המטה09-51-03-03

שינוע תערוכת עיצוב ללוקסנבורג אגף קשתוםפעילות המטה09-51-03-03

שינוע תערוכת עיצוב ללוקסנבורג אגף קשתוםפעילות המטה09-51-03-03

שינוע תערוכת עיצוב ללוקסנבורג אגף קשתוםפעילות המטה09-51-03-03

ראש ממשלת סלובקיה- אבטחת אישים פעולות09-51-01-15

נשיאת ליבריהפעולות09-51-01-15

1רכישת מראה עבור שירותי גברים קומה הוצאות תפעול09-51-01-13



ל''מתנות לעובדים בחו - 2017ו בשבט ''טהוצאות תפעול09-51-01-13

מתנות לעובדים בארץ - 2017ו בשבט ''טהוצאות תפעול09-51-01-13

מורה דרך אליס מרציאנו- משלחת מטוגו פעולות09-51-01-15

החזר הוצאות מומחי מים מהודופרויקטים ופעולות09-51-03-04

משלחת עיתונאים לועידת הנגישותפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים לועידת הנגישותפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים לועידת הנגישותפעילות המטה09-51-03-03

החזר הוצאות מומחי מים מהודופרויקטים ופעולות09-51-03-04

ת ומארגון סייבר אקדמאי חשוב מאוד בסין"משלחת התמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ת ומארגון סייבר אקדמאי חשוב מאוד בסין"משלחת התמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ת ומארגון סייבר אקדמאי חשוב מאוד בסין"משלחת התמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

מ"בסיס ללא מע-רקטורים מאיטליהפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים לשבוע הגאווהפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים לשבוע הגאווהפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים לשבוע הגאווהפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים לועידת היזמותפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים לועידת היזמותפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים לועידת היזמותפעילות המטה09-51-03-03

נורבגיה, משלחת עיתונאים שבוע גאווהפעילות המטה09-51-03-03

נורבגיה, משלחת עיתונאים שבוע גאווהפעילות המטה09-51-03-03

נורבגיה, משלחת עיתונאים שבוע גאווהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבההמערך המדיני09-51-03-05

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

2016 ספטמבר 18-22משלחת זיתים מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016 ספטמבר 18-22משלחת זיתים מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016 ספטמבר 18-22משלחת זיתים מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016 ספטמבר 18-22משלחת זיתים מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016 ספטמבר 18-22משלחת זיתים מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016 ספטמבר 18-22משלחת זיתים מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

ועדת החדש - 2016 לספטמבר 22-25נג תאריך'משלחת מבייגפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ועדת החדש - 2016 לספטמבר 22-25נג תאריך'משלחת מבייגפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ועדת החדש - 2016 לספטמבר 22-25נג תאריך'משלחת מבייגפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ועדת החדש - 2016 לספטמבר 22-25נג תאריך'משלחת מבייגפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ועדת החדש - 2016 לספטמבר 22-25נג תאריך'משלחת מבייגפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ועדת החדש - 2016 לספטמבר 22-25נג תאריך'משלחת מבייגפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ועדת החדש - 2016 לספטמבר 22-25נג תאריך'משלחת מבייגפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ועדת החדש - 2016 לספטמבר 22-25נג תאריך'משלחת מבייגפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ועדת החדש - 2016 לספטמבר 22-25נג תאריך'משלחת מבייגפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ועדת החדש - 2016 לספטמבר 22-25נג תאריך'משלחת מבייגפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שנגחאי' מחלקת עסקים וכלכלה מאוניב-החזר הוצאותפרויקטים ופעולות09-51-03-04

28/8-1/9משלחת חקלאית מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

28/8-1/9משלחת חקלאית מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

28/8-1/9משלחת חקלאית מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04



21-26.11.15משלחת עיתונאים קולינריים פעילות המטה09-51-03-03

כנס ראשי דתות המזרח לבין המנהיגות הרוחנית בישראלפרויקטים ופעולות09-51-03-04

כנס ראשי דתות המזרח לבין המנהיגות הרוחנית בישראלפרויקטים ופעולות09-51-03-04

כנס ראשי דתות המזרח לבין המנהיגות הרוחנית בישראלפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ביקור סגן שר-משלחת אוניברסיטת סון יאט סןפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ביקור סגן שר-משלחת אוניברסיטת סון יאט סןפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ביקור סגן שר-משלחת אוניברסיטת סון יאט סןפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הפקת משלחתפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הפקת משלחתפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הפקת משלחתפרויקטים ופעולות09-51-03-04

31/7-4/8אן 'משלחת משרד החוץ של סצופרויקטים ופעולות09-51-03-04

31/7-4/8אן 'משלחת משרד החוץ של סצופרויקטים ופעולות09-51-03-04

31/7-4/8אן 'משלחת משרד החוץ של סצופרויקטים ופעולות09-51-03-04

הפקת משלחתפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הפקת משלחתפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הפקת משלחתפרויקטים ופעולות09-51-03-04

28/5/16-04/06/16ת מיפן "משלחת פרשני מזפרויקטים ופעולות09-51-03-04

28/5/16-04/06/16ת מיפן "משלחת פרשני מזפרויקטים ופעולות09-51-03-04

28/5/16-04/06/16ת מיפן "משלחת פרשני מזפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ל"משלחת אקדמאים משפט בינפעילות המטה09-51-03-03

ל"משלחת אקדמאים משפט בינפעילות המטה09-51-03-03

ל"משלחת אקדמאים משפט בינפעילות המטה09-51-03-03

ל"משלחת אקדמאים משפט בינפעילות המטה09-51-03-03

ל"אקדמאים משפט בינפעילות המטה09-51-03-03

ל"אקדמאים משפט בינפעילות המטה09-51-03-03

ל"אקדמאים משפט בינפעילות המטה09-51-03-03

ל"אקדמאים משפט בינפעילות המטה09-51-03-03

ל"אקדמאים משפט בינפעילות המטה09-51-03-03

ל"אקדמאים משפט בינפעילות המטה09-51-03-03

7-11/2/16החזר הוצאות לאוניברסיטת בייגינג פרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016 לאוגוסט 21-25נג 'משלחת צבא מבייגיפרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016 לאוגוסט 21-25נג 'משלחת צבא מבייגיפרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016 לאוגוסט 21-25נג 'משלחת צבא מבייגיפרויקטים ופעולות09-51-03-04

אירוח משלחת סטארטפיסטיות + DLDמשלחת כתבים פעילות המטה09-51-03-03

אירוח משלחת סטארטפיסטיות + DLDמשלחת כתבים פעילות המטה09-51-03-03

אירוח משלחת סטארטפיסטיות + DLDמשלחת כתבים פעילות המטה09-51-03-03

אירוח משלחת סטארטפיסטיות + DLDמשלחת כתבים פעילות המטה09-51-03-03

אירוח משלחת סטארטפיסטיות + DLDמשלחת כתבים פעילות המטה09-51-03-03

אירוח משלחת סטארטפיסטיות + DLDמשלחת כתבים פעילות המטה09-51-03-03

אירוח משלחת סטארטפיסטיות + DLDמשלחת כתבים פעילות המטה09-51-03-03

אירוח משלחת סטארטפיסטיות + DLDמשלחת כתבים פעילות המטה09-51-03-03

אירוח משלחת סטארטפיסטיות + DLDמשלחת כתבים פעילות המטה09-51-03-03

אירוח משלחת סטארטפיסטיות + DLDמשלחת כתבים פעילות המטה09-51-03-03

 משתתפים6- 2016 דצמבר 25-29משלחת מכס מסין תאריכים פרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים6- 2016 דצמבר 25-29משלחת מכס מסין תאריכים פרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים6- 2016 דצמבר 25-29משלחת מכס מסין תאריכים פרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים6- 2016 דצמבר 25-29משלחת מכס מסין תאריכים פרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים6- 2016 דצמבר 25-29משלחת מכס מסין תאריכים פרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים6- 2016 דצמבר 25-29משלחת מכס מסין תאריכים פרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים6- 2016 דצמבר 25-29משלחת מכס מסין תאריכים פרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04



שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

26-30/06/2016נגדו 'אירוח משלחת צפרויקטים ופעולות09-51-03-04

26-30/06/2016נגדו 'אירוח משלחת צפרויקטים ופעולות09-51-03-04

12-18/11/2016טרו מיפן 'צ ג"משלחת תמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

12-18/11/2016טרו מיפן 'צ ג"משלחת תמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

12-18/11/2016טרו מיפן 'צ ג"משלחת תמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

12-18/11/2016טרו מיפן 'צ ג"משלחת תמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

12-18/11/2016טרו מיפן 'צ ג"משלחת תמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

12-18/11/2016טרו מיפן 'צ ג"משלחת תמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

6-11.16משלחת בלוגרים מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

6-11.16משלחת בלוגרים מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

6-11.16משלחת בלוגרים מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

6-11.16משלחת בלוגרים מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

6-11.16משלחת בלוגרים מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

6-11.16משלחת בלוגרים מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

6-11.16משלחת בלוגרים מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

משלחת רקטורים מאיטליהפעילות המטה09-51-03-03

נגדו'אירוח משלחת צפרויקטים ופעולות09-51-03-04

נגדו'אירוח משלחת צפרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016 לאפריל 21-17אירוח משלחת תרבות החזר הוצאות פרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משלחת נגישות4580002242השלמת הזמנת רכש פעילות המטה09-51-03-03

שרותי הפקהפעילות המטה09-51-03-03

שרותי הפקהפעילות המטה09-51-03-03

שרותי הפקהפעילות המטה09-51-03-03

שרותי הפקהפעילות המטה09-51-03-03

שרותי הפקהפעילות המטה09-51-03-03

שרותי הפקהפעילות המטה09-51-03-03

 לספטמבר24-29- שירותי הפקה משלחת בפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 לספטמבר24-29- שירותי הפקה משלחת בפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 לספטמבר24-29- שירותי הפקה משלחת בפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 לספטמבר24-29- שירותי הפקה משלחת בפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 לספטמבר24-29- שירותי הפקה משלחת בפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 לספטמבר24-29- שירותי הפקה משלחת בפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 לספטמבר24-29- שירותי הפקה משלחת בפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ביטול משלחת- לאגוסט 21-25- נג ב'משלחת צבא מבייגפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ביטול משלחת- לאגוסט 21-25- נג ב'משלחת צבא מבייגפרויקטים ופעולות09-51-03-04

17-20.5.2016משלחת אקדמיה מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

17-20.5.2016משלחת אקדמיה מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

17-20.5.2016משלחת אקדמיה מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

17-20.5.2016משלחת אקדמיה מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

17-20.5.2016משלחת אקדמיה מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

17-20.5.2016משלחת אקדמיה מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

17-20.5.2016משלחת אקדמיה מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

17-20.5.2016משלחת אקדמיה מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

17-20.7.2016משלחת אקדמיה מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

17-20.7.2016משלחת אקדמיה מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

17-20.7.2016משלחת אקדמיה מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

17-20.7.2016משלחת אקדמיה מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04



17-20.7.2016משלחת אקדמיה מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

17-20.7.2016משלחת אקדמיה מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

17-20.7.2016משלחת אקדמיה מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

17-20.7.2016משלחת אקדמיה מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

17-20.7.2016משלחת אקדמיה מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

4/12-8/12/16ינג 'ומגצ'צ ועדת החינוך של צ"משלחת תמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

4/12-8/12/16ינג 'ומגצ'צ ועדת החינוך של צ"משלחת תמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

4/12-8/12/16ינג 'ומגצ'צ ועדת החינוך של צ"משלחת תמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

4/12-8/12/16ינג 'ומגצ'צ ועדת החינוך של צ"משלחת תמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

4/12-8/12/16ינג 'ומגצ'צ ועדת החינוך של צ"משלחת תמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

4/12-8/12/16ינג 'ומגצ'צ ועדת החינוך של צ"משלחת תמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

4/12-8/12/16ינג 'ומגצ'צ ועדת החינוך של צ"משלחת תמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

4/12-8/12/16ינג 'ומגצ'צ ועדת החינוך של צ"משלחת תמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים12  10-16.12.16משלחת מנהיגות מיפן בפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים12  10-16.12.16משלחת מנהיגות מיפן בפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים12  10-16.12.16משלחת מנהיגות מיפן בפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים12  10-16.12.16משלחת מנהיגות מיפן בפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים12  10-16.12.16משלחת מנהיגות מיפן בפרויקטים ופעולות09-51-03-04

סטודנטים מאירלנד החזרי הוצאותפעילות המטה09-51-03-03

ביקור משלחת נוצרים אוהדי ישראל מאוקריאנה בישראלפעילות המטה09-51-03-03

ביקור משלחת נוצרים אוהדי ישראל מאוקריאנה בישראלפעילות המטה09-51-03-03

ביקור משלחת נוצרים אוהדי ישראל מאוקריאנה בישראלפעילות המטה09-51-03-03

ביקור משלחת נוצרים אוהדי ישראל מאוקריאנה בישראלפעילות המטה09-51-03-03

ביקור משלחת נוצרים אוהדי ישראל מאוקריאנה בישראלפעילות המטה09-51-03-03

ביקור משלחת נוצרים אוהדי ישראל מאוקריאנה בישראלפעילות המטה09-51-03-03

ביקור משלחת נוצרים אוהדי ישראל מאוקריאנה בישראלפעילות המטה09-51-03-03

ביקור משלחת נוצרים אוהדי ישראל מאוקריאנה בישראלפעילות המטה09-51-03-03

ביקור משלחת נוצרים אוהדי ישראל מאוקריאנה בישראלפעילות המטה09-51-03-03

ביקור משלחת נוצרים אוהדי ישראל מאוקריאנה בישראלפעילות המטה09-51-03-03

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

רעיית רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

לינה לצוות אבטחה- נוהל חבצלת פעולות09-51-01-15

לינה לצוות אבטחה- נוהל חבצלת פעולות09-51-01-15

לינה לצוות אבטחה- נוהל חבצלת פעולות09-51-01-15

משלחת מנהיגות פוליטים מוויייטנאם לינת אורחיםפעולות09-51-01-15

משלחת מנהיגות פוליטים מוויייטנאם לינת מלוויםפעולות09-51-01-15

6/9/16משלחת מנהיגות פוליטים מוויייטנאם א ע  פעולות09-51-01-15

6/9/16משלחת מנהיגות פוליטים מוויייטנאם א ע  פעולות09-51-01-15

סמינר מיקה ארוחה הרודס ים המלחפעולות09-51-01-15

28-29.03.16. לינת מלווים- סמינר מיקה ביטחוני פעולות09-51-01-15

ייצור דיפון חדש לארגזי פליקאןביטחון ואבטחה09-51-02-13

ייצור דיפון חדש לארגזי פליקאןביטחון ואבטחה09-51-02-13

ייצור דיפון חדש לארגזי פליקאןביטחון ואבטחה09-51-02-13

ייצור דיפון חדש לארגזי פליקאןביטחון ואבטחה09-51-02-13

סדנת נימוסין והליכותהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10



4/9/16-שרת החוץ אוסטרליה א ע מלווים בפעולות09-51-01-15

ארוחת מלווים- ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחות+ 5/9/16משלחת מנהיגות פוליטית מווייטנאם א צ פעולות09-51-01-15

ארוחות+ 5/9/16משלחת מנהיגות פוליטית מווייטנאם א צ פעולות09-51-01-15

ארוחות+ 5/9/16משלחת מנהיגות פוליטית מווייטנאם א צ פעולות09-51-01-15

ארוחות+ 5/9/16משלחת מנהיגות פוליטית מווייטנאם א צ פעולות09-51-01-15

 מלווה4/9/16מנהיגת אופוזיציה שבדיה א ע פעולות09-51-01-15

ממלכתי מרק סופר מארח את שגריר וייטנאם בארץפעולות09-51-01-15

16.6.16צ מלוים "אפעולות09-51-01-15

ל א צ א ע מלווה"אורח לשכת מנכפעולות09-51-01-15

ל א צ א ע מלווה"אורח לשכת מנכפעולות09-51-01-15

21/9/16נר מארח שגריר ליא אצ -אירוח ממלכתי צבי רבפעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים- מ פולין "מקדימה רוהפעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים- מ פולין "מקדימה רוהפעולות09-51-01-15

מושל מרילנד ארוחת מלוויםפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב מלווים- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

 ארוחת צהריים מלווהCFIמשלחת פעולות09-51-01-15

 ארוחת צהריים מלווהCFIמשלחת פעולות09-51-01-15

משלחת מבית הלורדים מבריטניהפעולות09-51-01-15

משלחת מבית הלורדים מבריטניהפעולות09-51-01-15

ארוחת מלווים- יור פרלמנט סיןפעולות09-51-01-15

ארוחת מלווים- יור פרלמנט סיןפעולות09-51-01-15

ארוחת מלווים- יור פרלמנט סיןפעולות09-51-01-15

צ מלווים"א- מקדימה מושל קנדה פעולות09-51-01-15

23.6.16ביום חמישי , ם"ל האו"ארוחת צהריים למזכפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב מלווה- רעיית נשיא מקסיקו לשעבר פעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

צ כולל יין"א- משלחת צעירים מגרמניה פעולות09-51-01-15

ח פינלנד ארוחות ערב במסעדת אוליב אנד פיש"שהפעולות09-51-01-15

 במסעדת אוליב אנד פיש30.5ע מלווים "ח קרואטיה א"שהפעולות09-51-01-15

 במסעדת אוליב אנד פיש30.5ע מלווים "ח קרואטיה א"שהפעולות09-51-01-15

ח פולין ארוחת מלווים"שהפעולות09-51-01-15

.22צ מלווים במסעדת אוליב אנד פיש " אG2Gכיה 'מ צ"רהפעולות09-51-01-15

7/6/16צ אורחים "יור פרלמנט דנמרק אפעולות09-51-01-15

7/6/16+8/6/16צ מלווים "יור פרלמנט דנמרק אפעולות09-51-01-15

משלחת מנהיגים צעירים מאוסטריהפעולות09-51-01-15

א נהג+ ע "ח אזרביגאן אוליב אנד פיש א"שה. ספעולות09-51-01-15

א נהג+ ע "ח אזרביגאן אוליב אנד פיש א"שה. ספעולות09-51-01-15

א נהג+ ע "ח אזרביגאן אוליב אנד פיש א"שה. ספעולות09-51-01-15

10.8ע במסעדת אוליב אנד פיש "א- משלחת מאפריקהפעולות09-51-01-15

10.8ע במסעדת אוליב אנד פיש "א- משלחת מאפריקהפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב אורחים מלווים באוליב- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

ארוחת ערב אורחים מלווים באוליב- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

צ מלווים באוליב אנד פיש"בוש א.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

צ מלווים באוליב אנד פיש"בוש א.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

אורחים ומלווה31/8/16שר החקלאות קמבודיה א ע פעולות09-51-01-15

אורחים ומלווה31/8/16שר החקלאות קמבודיה א ע פעולות09-51-01-15

ע לנהג במסעדת אוליב אנד פיש" בריטניה אCFIמשלחת פעולות09-51-01-15

27.6צ מלווים באוליב אנד פיש "מזכל האום אפעולות09-51-01-15

ע אוליב אנד פיש"משלחת מנהיגים צעירים מאוסטריה אפעולות09-51-01-15

ע לנהג במסעדת אוליב אנד פיש" בריטניה אCFIמשלחת פעולות09-51-01-15

ע לנהג במסעדת אוליב אנד פיש" בריטניה אCFIמשלחת פעולות09-51-01-15



ע לנהג במסעדת אוליב אנד פיש" בריטניה אCFIמשלחת פעולות09-51-01-15

ישראל- כיה 'חברי פרלמנט וחברי אגודת הידידות צפעולות09-51-01-15

משלחת מבית הלורדים מבריטניה א ע מלווהפעולות09-51-01-15

31/10/16ו מסין   א ע מלווה  'ראש עיריית האנגזפעולות09-51-01-15

ארוחות מלוים נשיא איטליה- אוליב אנד פיש פעולות09-51-01-15

ארוחות מלוים נשיא איטליה- אוליב אנד פיש פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים מלווים- י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

ל"שר החוץ הרוסי לענייני ארב' ארוחת צהריים עם ספעולות אגף ארגונים09-51-03-01

צ עם יד ושם והארכיון המרכזי"אפעולות09-51-01-15

1/11/16אגודת ידידות ישראל שוויץ  א צ פעולות09-51-01-15

 מסקוטלנדSPNביקור משלחת פעולות09-51-01-15

1.11.16-ארוחת צהרים עבור נהגפעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים מלווים- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים מלווים- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים מלווים- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות ערב לנהג מלווה 2פעולות09-51-01-15

6/11/16י א צ מלווים 'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

צ מלווים רוהמ אתיופיה"אפעולות09-51-01-15

צ מלווים רוהמ אתיופיה"אפעולות09-51-01-15

7/11/16י א צ מלווים 'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

ביקור שר לבטחון פנים וויטנאםפעולות09-51-01-15

ביקור שר לבטחון פנים וויטנאםפעולות09-51-01-15

משלחת מקדימה- ביקור ראש ממשלת רוסיה פעולות09-51-01-15

משלחת מקדימה- ביקור ראש ממשלת רוסיה פעולות09-51-01-15

ארוחת ערב מלווה- מ ושר הפנים של בלגיה "סגן רוהפעולות09-51-01-15

 אוליב10.11.16-ע מלוים"א-רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

 אוליב10.11.16-ע מלוים"א-רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

ארוחת מלווים- ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

יום עיון לשגרירים זרים אגף אירופההמערך המדיני09-51-03-05

זינלד-ביקור שר החות ניופעולות09-51-01-15

זינלד-ביקור שר החות ניופעולות09-51-01-15

זינלד-ביקור שר החות ניופעולות09-51-01-15

מסעדת אוליב אנד- עיתונאים ופרשנים בכירים מאירופה פעילות המטה09-51-03-03

 ארוחות מלווים2נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

 ארוחות מלווים2נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

צ עבודה עם שגרירת אירלנד"אפעולות09-51-01-15

 אוליב21.11.16ע מלוים "א - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

 אוליב21.11.16ע מלוים "א - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

ארוחות מלוים אוליב אנד פי- ביקור נישא ושהח קפריסיןפעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים נהג- השרה לעובדים זרים מסרילנקה פעולות09-51-01-15

ארוחת צהרייםפעולות09-51-01-15

ארוחת צהרייםפעולות09-51-01-15

 באוליב אנד פיש14.6ע מלווים "א- שר החוץ אירלנדפעולות09-51-01-15

28.6.16ע מלוים "א"+ א- מזכל האוםפעולות09-51-01-15

28.6.16ע מלוים "א"+ א- מזכל האוםפעולות09-51-01-15

ארוחות ערב מלווים באוליב אנד פיש- נשיא סנאט צרפת פעולות09-51-01-15

ארוחות ערב מלווים באוליב אנד פיש- נשיא סנאט צרפת פעולות09-51-01-15

כנס לוטר ארוחת ערב במסעדת אוליבפעולות09-51-01-15

כנס לוטר ארוחת ערב במסעדת אוליבפעולות09-51-01-15

ארוחה עבור משלחתפעולות09-51-01-15

ארוחה עבור משלחתפעולות09-51-01-15

יניה ארוחת נהג'ביקור מושל ורגפעולות09-51-01-15

 ארוחות נהגITREחברי פרלמנט אירופאים מטעם ועדת פעולות09-51-01-15



18.7ארוחת מלוים אוליב אנד פיש - ביקור נשיא פרגוואיפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

 מלווים11.01.17ארוחת ערב - ביקור נשיא סיירה לאון פעולות09-51-01-15

13/1/17אמייקה ארוחת מלווים 'ראש ממשלת גפעולות09-51-01-15

ארוחות מלווה-ר פרלמנט אלבניה"ביקור סגנית יופעולות09-51-01-15

ארוחות מלווה-ר פרלמנט אלבניה"ביקור סגנית יופעולות09-51-01-15

 מלווים18/1א צ / + 17/1א ע - נשיא פוליןפעולות09-51-01-15

 מלווים18/1א צ / + 17/1א ע - נשיא פוליןפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב מלווים- נשיא הסנאט הצרפתי פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים מלווים-ח נורבגיה"שהפעולות09-51-01-15

5/2/2017ארוחת ערב כנס שגרירי אפריקה העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

ת"ארוחת ערב בעבור משתתפי כנס שגרירי מזהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

12.12.16צ אורחים אוליב "א- חברי משלחת מפורטוגלפעולות09-51-01-15

ר בטחון מולדת"ונסון יו'ביקור סנאטור רון גפעולות09-51-01-15

ר בטחון מולדת"ונסון יו'ביקור סנאטור רון גפעולות09-51-01-15

בנושא היערכות לפיגוע, סיוע חירום של רופאים לאיטליההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 משתתפים5 2016 ליולי 24-27משלחת מדע מסין בתאריך פרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים5 2016 ליולי 24-27משלחת מדע מסין בתאריך פרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים5 2016 ליולי 24-27משלחת מדע מסין בתאריך פרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים5 2016 ליולי 24-27משלחת מדע מסין בתאריך פרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים5 2016 ליולי 24-27משלחת מדע מסין בתאריך פרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים7 20-24.11.16ונג 'ינגצ'צ מצ"משלחת תמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים7 20-24.11.16ונג 'ינגצ'צ מצ"משלחת תמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים7 20-24.11.16ונג 'ינגצ'צ מצ"משלחת תמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים7 20-24.11.16ונג 'ינגצ'צ מצ"משלחת תמפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים5 2016 נובמבר 16-13טק מסין -משלחת הייפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים5 2016 נובמבר 16-13טק מסין -משלחת הייפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים5 2016 נובמבר 16-13טק מסין -משלחת הייפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 משתתפים5 2016 נובמבר 16-13טק מסין -משלחת הייפרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016 ספטמבר 3-8ת מיפן "משלחת מומחי מזפרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016 ספטמבר 3-8ת מיפן "משלחת מומחי מזפרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016 ספטמבר 3-8ת מיפן "משלחת מומחי מזפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

18/8/16 עד 14/8/16משלחת מכון מחקר בתאריך פרויקטים ופעולות09-51-03-04

18/8/16 עד 14/8/16משלחת מכון מחקר בתאריך פרויקטים ופעולות09-51-03-04

18/8/16 עד 14/8/16משלחת מכון מחקר בתאריך פרויקטים ופעולות09-51-03-04

18/8/16 עד 14/8/16משלחת מכון מחקר בתאריך פרויקטים ופעולות09-51-03-04

משלחת חקלאית גלובל טיימספרויקטים ופעולות09-51-03-04

משלחת חקלאית גלובל טיימספרויקטים ופעולות09-51-03-04

משלחת חקלאית גלובל טיימספרויקטים ופעולות09-51-03-04

19/06/16-23/06/16ואן 'משלחת אוניברסיטת סיצפרויקטים ופעולות09-51-03-04

19/06/16-23/06/16ואן 'משלחת אוניברסיטת סיצפרויקטים ופעולות09-51-03-04

19/06/16-23/06/16ואן 'משלחת אוניברסיטת סיצפרויקטים ופעולות09-51-03-04

23/03/16-26/03/16משלחת אנשי צבא מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

23/03/16-26/03/16משלחת אנשי צבא מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

23/03/16-26/03/16משלחת אנשי צבא מסין פרויקטים ופעולות09-51-03-04

שרות הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שרות הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שרות הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04



משלחת משנחאיפרויקטים ופעולות09-51-03-04

משלחת משנחאיפרויקטים ופעולות09-51-03-04

משלחת משנחאיפרויקטים ופעולות09-51-03-04

משלחת משנחאיפרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016 יוני 25-20משלחת עיתונאים בכירים משינהוא פעילות המטה09-51-03-03

2016 יוני 25-20משלחת עיתונאים בכירים משינהוא פעילות המטה09-51-03-03

2016 יוני 25-20משלחת עיתונאים בכירים משינהוא פעילות המטה09-51-03-03

2016 יוני 25-20משלחת עיתונאים בכירים משינהוא פעילות המטה09-51-03-03

2016 יוני 25-20משלחת עיתונאים בכירים משינהוא פעילות המטה09-51-03-03

3-8.09.16ת יפן מתאריך "משלחת מזפרויקטים ופעולות09-51-03-04

3-8.09.16ת יפן מתאריך "משלחת מזפרויקטים ופעולות09-51-03-04

3-8.09.16ת יפן מתאריך "משלחת מזפרויקטים ופעולות09-51-03-04

3-8.09.16ת יפן מתאריך "משלחת מזפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

שירותי הפקהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

אירועי מיתוג והסברה במשחקים הפראלימפיים בריופרויקטים ופעולות09-51-03-04

ם פנינה"ל קשתו"אירוח מרצים מחופעילות המטה09-51-03-03

מורה דרך- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

הדרכת שנת חוץ של גאנהפעולות09-51-01-15

מורה דרך לסיור בירושלים- ד הוייטנאמי"ביקור הממפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

שינויים באפליקציהפעילות המטה09-51-03-03

תרגום- ח תורכמניסטאן "שהפעולות09-51-01-15

צ במסעדת שופן" אITREחברי פרלמנט אירופאים פעולות09-51-01-15

צ במסעדת שופן" אITREחברי פרלמנט אירופאים פעולות09-51-01-15

כנס אסטרטגית - 6.12-צהרים ב.אפעילות המטה09-51-03-03

השלמה- שידרוג מערכת אידאה תקשוב09-51-02-10

משלחת עורכי דין מירדופעולות09-51-01-15

15/1/17-כיבוד ב- פתיחת קורס ראשי נציגויות הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

15/1/17-כיבוד ב- פתיחת קורס ראשי נציגויות הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

15/1/17-כיבוד ב- פתיחת קורס ראשי נציגויות הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2017כיבודים משודרג + כיבודים הוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנת ארוחת צהרים למשלחת מסיןפעילות המטה09-51-03-03

12/2/2017-16/2/2017ט "כיבוד כנס שגרירי אמלהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

12/2/2017-16/2/2017ט "כיבוד כנס שגרירי אמלהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

12/2/2017-16/2/2017ט "כיבוד כנס שגרירי אמלהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

12/2/2017-16/2/2017ט "כיבוד כנס שגרירי אמלהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

12/2/2017-16/2/2017ט "כיבוד כנס שגרירי אמלהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

1/1/17כיבוד משודרג משלחת מנאפל בתאריך המערך המדיני09-51-03-05

1/1/17כיבוד משודרג משלחת מנאפל בתאריך המערך המדיני09-51-03-05

1/1/17כיבוד משודרג משלחת מנאפל בתאריך המערך המדיני09-51-03-05

5/2-9/2כיבוד לכנס שגרירי אפריקה העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

5/2-9/2כיבוד לכנס שגרירי אפריקה העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

5/2-9/2כיבוד לכנס שגרירי אפריקה העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

5/2-9/2כיבוד לכנס שגרירי אפריקה העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

5/2-9/2כיבוד לכנס שגרירי אפריקה העברות עובדים ומטעני09-51-02-06



8/1צ בהגשה מרכזית משלחת מנורווגיה "אפעילות המטה09-51-03-03

27.12.16- סיור קורס צוערים הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

27.12.16- סיור קורס צוערים הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

כנס ראשי נציגויות מזת- כיבוד וארוחות העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

2017 ינואר 05-01כיבוד לכנס שגרירי אירופה העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

2017 ינואר 05-01כיבוד לכנס שגרירי אירופה העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

2017 ינואר 05-01כיבוד לכנס שגרירי אירופה העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

2017 ינואר 05-01כיבוד לכנס שגרירי אירופה העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

2017 ינואר 05-01כיבוד לכנס שגרירי אירופה העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

ארוחת צהריים בהגשה עבור ראש הפרמנציה המערביתהמערך המדיני09-51-03-05

ל עם קורס צוערים"ארוחת בוקר מנכפעולות09-51-01-15

2016כנס תקשורת יהודית פעילות המטה09-51-03-03

2016כנס תקשורת יהודית פעילות המטה09-51-03-03

2016כנס תקשורת יהודית פעילות המטה09-51-03-03

2016כנס תקשורת יהודית פעילות המטה09-51-03-03

2016כנס תקשורת יהודית פעילות המטה09-51-03-03

2016כנס תקשורת יהודית פעילות המטה09-51-03-03

13/12- כיבוד משודרג עבור דיאלוג מדיני עם הסלובניםהמערך המדיני09-51-03-05

13/12- כיבוד משודרג עבור דיאלוג מדיני עם הסלובניםהמערך המדיני09-51-03-05

13/12- כיבוד משודרג עבור דיאלוג מדיני עם הסלובניםהמערך המדיני09-51-03-05

13/12- כיבוד משודרג עבור דיאלוג מדיני עם הסלובניםהמערך המדיני09-51-03-05

27/12/16בנות שירות לאומי - הדלקת נר חנוכה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

27/12/16בנות שירות לאומי - הדלקת נר חנוכה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

27/12/16בנות שירות לאומי - הדלקת נר חנוכה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

27/12/16בנות שירות לאומי - הדלקת נר חנוכה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

27/12/16בנות שירות לאומי - הדלקת נר חנוכה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

27/12/16בנות שירות לאומי - הדלקת נר חנוכה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

27/12/16בנות שירות לאומי - הדלקת נר חנוכה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

27/12/16בנות שירות לאומי - הדלקת נר חנוכה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

27/12/16בנות שירות לאומי - הדלקת נר חנוכה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

27/12/16בנות שירות לאומי - הדלקת נר חנוכה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

27/12/16בנות שירות לאומי - הדלקת נר חנוכה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

27/12/16בנות שירות לאומי - הדלקת נר חנוכה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

כריכים עבור ארוחת צהרים במשרד המכון הצרפתיפעילות המטה09-51-03-03

ם"צוות מהאו-  משתתפים 10- צהרים .עבור אפעילות המטה09-51-03-03

כנס בנות שירות חדשיםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

כריכים לטכנאים לעבודת לילה 10תקשוב09-51-02-10

כיבוד ארוחה משודרגת לתקשובתקשוב09-51-02-10

.פעולות09-51-01-15

TIPH- ארוחת צהריים פעולות אגף ארגונים09-51-03-01

אירוח חדר מצבפעולות09-51-01-15

שתיה עבור משלחת מנהיגי דת+ ארוחת צהריים פעילות המטה09-51-03-03

אירוח קורס נספחים צבאייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

אירוח קורס נספחים צבאייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

 אורחי אגף תקשוב15ארוחת צהריים בהגשה עצמית לתקשוב09-51-02-10

 קצינים12צ "אפעילות המטה09-51-03-03

26-30/6/16- ל"צ במסגרת קורס כספים ליוצאים לחו"אהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03



הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

אירוע פרידה- כיבוד משודרגהמערך המדיני09-51-03-05

אירוע פרידה- כיבוד משודרגהמערך המדיני09-51-03-05

אירוע פרידה- כיבוד משודרגהמערך המדיני09-51-03-05

2016כיבוד לשכות +חלב+מסגרת לכיבודיםהוצאות תפעול09-51-01-13

2016כיבוד לשכות +חלב+מסגרת לכיבודיםהוצאות תפעול09-51-01-13

2016- סבסוד ארוחות צהרים לעובדים הוצאות תפעול09-51-01-13

2016- סבסוד ארוחות צהרים לעובדים הוצאות תפעול09-51-01-13

Nפעילות המטה09-51-03-03 כיבוד משודרג- משלחת אוסטרלית

Nפעילות המטה09-51-03-03 כיבוד משודרג- משלחת אוסטרלית

ארוחת צהרים תדרוך לעיתונאיםהמערך המדיני09-51-03-05

ארוחת צהרים תדרוך לעיתונאיםהמערך המדיני09-51-03-05

ארוחת צהרים תדרוך לעיתונאיםהמערך המדיני09-51-03-05

קונסול כבוד של בלארוס- הענקת תואר פעולות09-51-01-15

קונסול כבוד של בלארוס- הענקת תואר פעולות09-51-01-15

קונסול כבוד של בלארוס- הענקת תואר פעולות09-51-01-15

ארוחת צהרים בהגשה למשלחת חברי פרלמט מקניההמערך המדיני09-51-03-05

ארוחת צהרייםפעילות המטה09-51-03-03

ארוחות בשפעפעילות המטה09-51-03-03

ארוחות בשפעפעילות המטה09-51-03-03

 יורם מורד06/11/16משלחת תרבות מסין - ארוחת צהריםפעילות המטה09-51-03-03

 משתתפים9  28/11/16ינג 'אירוח משלחת מבייגהמערך המדיני09-51-03-05

חפק- ארגזי מים3+ כריכים  30פעולות09-51-01-15

חפק- ארגזי מים3+ כריכים  30פעולות09-51-01-15

ח ונשיא גרמניה"שה-  ארגזי מים 5הזמנת פעולות09-51-01-15

3.5.16ארוחת צהריים משלחת פרטיזנית פעולות09-51-01-15

2016משלחת עמזים מרבת עמון נובמבר -שפע-ארוחת צהרייםהמערך המדיני09-51-03-05

משלחת וייטנאמית- צהריים.אפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג עבור דיאלוג מדיניהמערך המדיני09-51-03-05

כיבוד משודרג עבור דיאלוג מדיניהמערך המדיני09-51-03-05

כיבוד משודרג עבור דיאלוג מדיניהמערך המדיני09-51-03-05

כיבוד משודרג עבור דיאלוג מדיניהמערך המדיני09-51-03-05

ב"דיאלוג ארה-  בחדר מצב 6.11-צהרים ב.אפעילות המטה09-51-03-03

23/11- כיבוד משודרג בפעילות המטה09-51-03-03

23/11- כיבוד משודרג בפעילות המטה09-51-03-03

23/11- כיבוד משודרג בפעילות המטה09-51-03-03

23/11- כיבוד משודרג בפעילות המטה09-51-03-03

23/11- כיבוד משודרג בפעילות המטה09-51-03-03

זים אסיה"ארוחות במזנון כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד לחדר מצבפעולות09-51-01-15

2.11.16כיבוד משודרג פעולות09-51-01-15

2.11.16כיבוד משודרג פעולות09-51-01-15

כיבוד- משלחת מסין פעילות המטה09-51-03-03

כיבוד- משלחת מסין פעילות המטה09-51-03-03

כיבוד- משלחת מסין פעילות המטה09-51-03-03

ח"צ בהגשה במשה"אפעולות09-51-01-15

הזמנת כיבוד עבור קונסול כבוד של הונגריהפעולות09-51-01-15

הזמנת כיבוד עבור קונסול כבוד של הונגריהפעולות09-51-01-15

הזמנת כיבוד עבור קונסול כבוד של הונגריהפעולות09-51-01-15

2/11/16אגודת ידידות ישראל שוויץ  א צ פעולות09-51-01-15

03/11/16- כיבוד משודרג עבור דיאלוג מדיני עם גרמניההמערך המדיני09-51-03-05

03/11/16- כיבוד משודרג עבור דיאלוג מדיני עם גרמניההמערך המדיני09-51-03-05

03/11/16- כיבוד משודרג עבור דיאלוג מדיני עם גרמניההמערך המדיני09-51-03-05



03/11/16- כיבוד משודרג עבור דיאלוג מדיני עם גרמניההמערך המדיני09-51-03-05

ק חירום נוהל חבצלת"מים חפ+ כריכים פעולות09-51-01-15

ק חירום נוהל חבצלת"מים חפ+ כריכים פעולות09-51-01-15

מ עם הואתיקן" מו8-9/11- כיבוד משודרג בפעילות המטה09-51-03-03

מ עם הואתיקן" מו8-9/11- כיבוד משודרג בפעילות המטה09-51-03-03

מ עם הואתיקן" מו8-9/11- כיבוד משודרג בפעילות המטה09-51-03-03

מ עם הואתיקן" מו8-9/11- כיבוד משודרג בפעילות המטה09-51-03-03

מ עם הואתיקן" מו8-9/11- כיבוד משודרג בפעילות המטה09-51-03-03

 הכנסייה המורמונית26/10- כיבוד משודרג בפעילות המטה09-51-03-03

 הכנסייה המורמונית26/10- כיבוד משודרג בפעילות המטה09-51-03-03

 הכנסייה המורמונית26/10- כיבוד משודרג בפעילות המטה09-51-03-03

 הכנסייה המורמונית26/10- כיבוד משודרג בפעילות המטה09-51-03-03

2016דיאלוג בילטראלי עם האיחוד האירופי פעילות המטה09-51-03-03

2016דיאלוג בילטראלי עם האיחוד האירופי פעילות המטה09-51-03-03

2016דיאלוג בילטראלי עם האיחוד האירופי פעילות המטה09-51-03-03

2016דיאלוג בילטראלי עם האיחוד האירופי פעילות המטה09-51-03-03

2016דיאלוג בילטראלי עם האיחוד האירופי פעילות המטה09-51-03-03

2016דיאלוג בילטראלי עם האיחוד האירופי פעילות המטה09-51-03-03

 אולם עגול28/9/16טקס לקונסול כבוד של הונגריה פעולות09-51-01-15

 אולם עגול28/9/16טקס לקונסול כבוד של הונגריה פעולות09-51-01-15

 אולם עגול28/9/16טקס לקונסול כבוד של הונגריה פעולות09-51-01-15

כיה'סגן שר החוץ צפעולות09-51-01-15

כיה'סגן שר החוץ צפעולות09-51-01-15

כיה'סגן שר החוץ צפעולות09-51-01-15

כיה'סגן שר החוץ צפעולות09-51-01-15

כיה'סגן שר החוץ צפעולות09-51-01-15

השכרת כלי הגשה- רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג- רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג- רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג- רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג- רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג- רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג- רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג- רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג- רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג- רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג- רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג- רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג- רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג- רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג- רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג- רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג- רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג- רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג - 13.9.2016- דיאלוג לוטר פעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג - 13.9.2016- דיאלוג לוטר פעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג - 13.9.2016- דיאלוג לוטר פעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג - 13.9.2016- דיאלוג לוטר פעילות המטה09-51-03-03

כיבוד משודרג - 13.9.2016- דיאלוג לוטר פעילות המטה09-51-03-03

 כיבוד משודרג12.9.2016משלחת איחוד האירופיפעילות המטה09-51-03-03

 כיבוד משודרג12.9.2016משלחת איחוד האירופיפעילות המטה09-51-03-03

 כיבוד משודרג12.9.2016משלחת איחוד האירופיפעילות המטה09-51-03-03

 כיבוד משודרג12.9.2016משלחת איחוד האירופיפעילות המטה09-51-03-03



 כיבוד משודרג12.9.2016משלחת איחוד האירופיפעילות המטה09-51-03-03

 כיבוד משודרג20.9.2016משלחת האמריקאים פעילות המטה09-51-03-03

 כיבוד משודרג20.9.2016משלחת האמריקאים פעילות המטה09-51-03-03

 כיבוד משודרג20.9.2016משלחת האמריקאים פעילות המטה09-51-03-03

 כיבוד משודרג20.9.2016משלחת האמריקאים פעילות המטה09-51-03-03

 כיבוד משודרג20.9.2016משלחת האמריקאים פעילות המטה09-51-03-03

 כיבוד משודרג19.9.2016משלחת האמריקאים פעילות המטה09-51-03-03

 כיבוד משודרג19.9.2016משלחת האמריקאים פעילות המטה09-51-03-03

 כיבוד משודרג19.9.2016משלחת האמריקאים פעילות המטה09-51-03-03

 כיבוד משודרג19.9.2016משלחת האמריקאים פעילות המטה09-51-03-03

 כיבוד משודרג19.9.2016משלחת האמריקאים פעילות המטה09-51-03-03

 איש11 - 14/9/16ארוחת צהריים תדרוך עם הגרמנים המערך המדיני09-51-03-05

הזמנת כיבוד משודרג-  שנים לסייקס פיקו100כנס פעילות המטה09-51-03-03

הזמנת כיבוד משודרג-  שנים לסייקס פיקו100כנס פעילות המטה09-51-03-03

הזמנת כיבוד משודרג-  שנים לסייקס פיקו100כנס פעילות המטה09-51-03-03

הזמנת כיבוד משודרג-  שנים לסייקס פיקו100כנס פעילות המטה09-51-03-03

כריכים לסיור-  שנים לסייקס פיקו100כנס פעילות המטה09-51-03-03

 איש15-כיבוד משודרג להמערך המדיני09-51-03-05

 איש15-כיבוד משודרג להמערך המדיני09-51-03-05

 איש15-כיבוד משודרג להמערך המדיני09-51-03-05

 איש15-כיבוד משודרג להמערך המדיני09-51-03-05

ארוחת צהרייםפעילות המטה09-51-03-03

מים שנתיפעולות09-51-01-15

13/7/16ח עבור משלחת אמריקאית "ארוחה במשהפעילות המטה09-51-03-03

מים - 4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4.9דיאלוג אסטרטגי עם קולומביאני - הזמנת כריסים פעילות המטה09-51-03-03

צ דוברים מקניה"אפעילות המטה09-51-03-03

ארוחה למשלחת מיפןהמערך המדיני09-51-03-05

ארוחת צהריים+ כיבוד - כנס לוטר פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים+ כיבוד - כנס לוטר פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים+ כיבוד - כנס לוטר פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים+ כיבוד - כנס לוטר פעולות09-51-01-15

כיבוד משודרגפרויקטים ופעולות09-51-03-04

כיבוד משודרגפרויקטים ופעולות09-51-03-04

כיבוד משודרגפרויקטים ופעולות09-51-03-04

כיבוד משודרגפרויקטים ופעולות09-51-03-04

כיבוד - 2016טקס לפורשים משרות החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

כיבוד - 2016טקס לפורשים משרות החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

כיבוד - 2016טקס לפורשים משרות החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

כיבוד - 2016טקס לפורשים משרות החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

כיבוד - 2016טקס לפורשים משרות החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

כיבוד - 2016טקס לפורשים משרות החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

כיבוד - 2016טקס לפורשים משרות החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

כיבוד - 2016טקס לפורשים משרות החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

כיבוד - 2016טקס לפורשים משרות החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

כיבוד - 2016טקס לפורשים משרות החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

כיבוד - 2016טקס לפורשים משרות החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

כיבוד - 2016טקס לפורשים משרות החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

כיבוד - 2016טקס לפורשים משרות החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

ארוחת ערב אורחים בהגשה- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

ארוחות צהרים במזנון- ט "זים מאמל"כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

ארגזי מים לביקורים-שפע -התחייבות שנתית פעולות09-51-01-15

.צ.יומיים חפיפה של בנות שירות אהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10



כיבוד משודרג השבת הרכוש היהודי שיויון חברתיפעילות המטה09-51-03-03

ב"משלחת מארה- ארוחת צהרייםהמערך המדיני09-51-03-05

NDC-ארוחת צהרים בהגשה למשלחת מהודו של ההמערך המדיני09-51-03-05

#כיבוד משודרג דיאלוג סינגפופעילות המטה09-51-03-03

הזמנת כיבוד - 15.6.2016-צרפת ב- דיאלוג לוטר ישראל פעילות המטה09-51-03-03

הזמנת כיבוד - 15.6.2016-צרפת ב- דיאלוג לוטר ישראל פעילות המטה09-51-03-03

הזמנת כיבוד - 15.6.2016-צרפת ב- דיאלוג לוטר ישראל פעילות המטה09-51-03-03

הזמנת כיבוד - 15.6.2016-צרפת ב- דיאלוג לוטר ישראל פעילות המטה09-51-03-03

חברי פרלמנט צרפת ארוחה צהריים במשרדפעולות09-51-01-15

רמי יששכרוף'כריכים ומים עבור סיור לימודי בראשות גפעולות09-51-02-14

חברי פרלמנט צרפת פגישותפעולות09-51-01-15

חברי פרלמנט צרפת פגישותפעולות09-51-01-15

חברי פרלמנט צרפת פגישותפעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים במסגרת יום עיוןפעילות המטה09-51-03-03

ל דיפלומטיה ציבורית"כיבוד משודרג משנה למנכפעילות המטה09-51-03-03

משלחת מאינדונזיה- צ "אפעילות המטה09-51-03-03

כריכים ומי,  ימים10אולפן לילדי שליחים חוזרים במשך הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

כריכים ומי,  ימים10אולפן לילדי שליחים חוזרים במשך הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

 משתתפים120 25/08/16, טקס סיום של בנות שירות לאומיהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

 משתתפים120 25/08/16, טקס סיום של בנות שירות לאומיהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

 משתתפים120 25/08/16, טקס סיום של בנות שירות לאומיהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

 משתתפים120 25/08/16, טקס סיום של בנות שירות לאומיהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

עלויות ארוחהפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

עלויות ארוחהפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

הזמנת כיבודפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים מספרדפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים מספרדפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים מספרדפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים מספרדפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים מספרדפעילות המטה09-51-03-03

אן'משלחת עיתונאים מאזרביגפעילות המטה09-51-03-03

אן'משלחת עיתונאים מאזרביגפעילות המטה09-51-03-03

אן'משלחת עיתונאים מאזרביגפעילות המטה09-51-03-03

אן'משלחת עיתונאים מאזרביגפעילות המטה09-51-03-03

אן'משלחת עיתונאים מאזרביגפעילות המטה09-51-03-03

משלחת דוברים מקניהפעילות המטה09-51-03-03

משלחת דוברים מקניהפעילות המטה09-51-03-03

משלחת דוברים מקניהפעילות המטה09-51-03-03

משלחת דוברים מקניהפעילות המטה09-51-03-03

מ"משלחת מרוסיה בצפעילות המטה09-51-03-03

5-1/06/16משלחת עיתונאים מאירלאנד פעילות המטה09-51-03-03

5-1/06/16משלחת עיתונאים מאירלאנד פעילות המטה09-51-03-03

5-1/06/16משלחת עיתונאים מאירלאנד פעילות המטה09-51-03-03

5-1/06/16משלחת עיתונאים מאירלאנד פעילות המטה09-51-03-03

2016סמינר דיפלומטי למנהיגות יהודית צעירה פעילות המטה09-51-03-03

2016סמינר דיפלומטי למנהיגות יהודית צעירה פעילות המטה09-51-03-03

2016סמינר דיפלומטי למנהיגות יהודית צעירה פעילות המטה09-51-03-03

2016סמינר דיפלומטי למנהיגות יהודית צעירה פעילות המטה09-51-03-03

2016סמינר דיפלומטי למנהיגות יהודית צעירה פעילות המטה09-51-03-03

2016סמינר דיפלומטי למנהיגות יהודית צעירה פעילות המטה09-51-03-03

2016סמינר דיפלומטי למנהיגות יהודית צעירה פעילות המטה09-51-03-03

2016סמינר דיפלומטי למנהיגות יהודית צעירה פעילות המטה09-51-03-03

2016סמינר דיפלומטי למנהיגות יהודית צעירה פעילות המטה09-51-03-03



2016סמינר דיפלומטי למנהיגות יהודית צעירה פעילות המטה09-51-03-03

2016סמינר דיפלומטי למנהיגות יהודית צעירה פעילות המטה09-51-03-03

2016סמינר דיפלומטי למנהיגות יהודית צעירה פעילות המטה09-51-03-03

2016סמינר דיפלומטי למנהיגות יהודית צעירה פעילות המטה09-51-03-03

2016 25.6-2.7משלחת קוריאנים פעילות המטה09-51-03-03

2016 25.6-2.7משלחת קוריאנים פעילות המטה09-51-03-03

2016 25.6-2.7משלחת קוריאנים פעילות המטה09-51-03-03

2016 25.6-2.7משלחת קוריאנים פעילות המטה09-51-03-03

25-30.06.16אירוח משלחת מויאטנם בתאריכים האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

25-30.06.16אירוח משלחת מויאטנם בתאריכים האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

25-30.06.16אירוח משלחת מויאטנם בתאריכים האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

25-30.06.16אירוח משלחת מויאטנם בתאריכים האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

כנס מנהיגים אוונגלייםהמערך המדיני09-51-03-05

כנס מנהיגים אוונגלייםהמערך המדיני09-51-03-05

כנס מנהיגים אוונגלייםהמערך המדיני09-51-03-05

כנס מנהיגים אוונגלייםהמערך המדיני09-51-03-05

2016 15.11-22.11סמינר רבנים רפורמים בין התאריכים פעילות המטה09-51-03-03

2016 15.11-22.11סמינר רבנים רפורמים בין התאריכים פעילות המטה09-51-03-03

2016 15.11-22.11סמינר רבנים רפורמים בין התאריכים פעילות המטה09-51-03-03

14-17/11/16 וסייבר HLSארוח משלחות שרים לכנס פעילות המטה09-51-03-03

14-17/11/16 וסייבר HLSארוח משלחות שרים לכנס פעילות המטה09-51-03-03

14-17/11/16 וסייבר HLSארוח משלחות שרים לכנס פעילות המטה09-51-03-03

14-17/11/16 וסייבר HLSארוח משלחות שרים לכנס פעילות המטה09-51-03-03

14-17/11/16 וסייבר HLSארוח משלחות שרים לכנס פעילות המטה09-51-03-03

רקטורים מספרדפעילות המטה09-51-03-03

רקטורים מספרדפעילות המטה09-51-03-03

רקטורים מספרדפעילות המטה09-51-03-03

רקטורים מספרדפעילות המטה09-51-03-03

רקטורים מספרדפעילות המטה09-51-03-03

רקטורים מספרדפעילות המטה09-51-03-03

ב לביקור בישראל"קים וסנטורים מארה"הזמנת חהמערך המדיני09-51-03-05

ב לביקור בישראל"קים וסנטורים מארה"הזמנת חהמערך המדיני09-51-03-05

ב לביקור בישראל"קים וסנטורים מארה"הזמנת חהמערך המדיני09-51-03-05

17-24/12/16משלחת בכירים מאתיופיה האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

17-24/12/16משלחת בכירים מאתיופיה האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

17-24/12/16משלחת בכירים מאתיופיה האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

17-24/12/16משלחת בכירים מאתיופיה האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

17-24/12/16משלחת בכירים מאתיופיה האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

משלחת עיתונאים מאפריקהפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים מאפריקהפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים מאפריקהפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים מאפריקהפעילות המטה09-51-03-03

משלחת עיתונאים מאפריקהפעילות המטה09-51-03-03

ט"משלחת כתבי ליייף סטייל אמלפעילות המטה09-51-03-03

ט"משלחת כתבי ליייף סטייל אמלפעילות המטה09-51-03-03

ט"משלחת כתבי ליייף סטייל אמלפעילות המטה09-51-03-03

11/7-21/7משלחת עיתונאים מרוסיה פעילות המטה09-51-03-03

11/7-21/7משלחת עיתונאים מרוסיה פעילות המטה09-51-03-03

11/7-21/7משלחת עיתונאים מרוסיה פעילות המטה09-51-03-03

משלחת כתבי סייבר לשבוע הסייברפעילות המטה09-51-03-03

משלחת כתבי סייבר לשבוע הסייברפעילות המטה09-51-03-03

משלחת כתבי סייבר לשבוע הסייברפעילות המטה09-51-03-03

3.7-8.7.16כיה 'צ"-צמח"משלחת פרויקט פעילות המטה09-51-03-03



3.7-8.7.16כיה 'צ"-צמח"משלחת פרויקט פעילות המטה09-51-03-03

3.7-8.7.16כיה 'צ"-צמח"משלחת פרויקט פעילות המטה09-51-03-03

משלחת ביו חדשנותפעילות המטה09-51-03-03

18/1/17 - 14/1/17- משלחת מנהלי שדות תעופה מצרפת פעילות המטה09-51-03-03

18/1/17 - 14/1/17- משלחת מנהלי שדות תעופה מצרפת פעילות המטה09-51-03-03

18/1/17 - 14/1/17- משלחת מנהלי שדות תעופה מצרפת פעילות המטה09-51-03-03

18/1/17 - 14/1/17- משלחת מנהלי שדות תעופה מצרפת פעילות המטה09-51-03-03

18/1/17 - 14/1/17- משלחת מנהלי שדות תעופה מצרפת פעילות המטה09-51-03-03

18/1/17 עד 14- משלחת מנהלי שדות תעופה מצרפת פעילות המטה09-51-03-03

18/1/17 עד 14- משלחת מנהלי שדות תעופה מצרפת פעילות המטה09-51-03-03

18/1/17 עד 14- משלחת מנהלי שדות תעופה מצרפת פעילות המטה09-51-03-03

18/1/17 עד 14- משלחת מנהלי שדות תעופה מצרפת פעילות המטה09-51-03-03

18/1/17 עד 14- משלחת מנהלי שדות תעופה מצרפת פעילות המטה09-51-03-03

18/1/17 עד 14- משלחת מנהלי שדות תעופה מצרפת פעילות המטה09-51-03-03

27/9/16הדרכה בירושלים - רוסיה -ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

31/10/16הזמנת אמבולנס עבור שרון ברפי בתאריך הוצאות תפעול09-51-01-13

קורס רענון עזרה ראשונה למאבטחיםפעולות09-51-01-15

רכישת ספרות מקצועיתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

רכישת ספריםהמערך המדיני09-51-03-05

מ"ל של מודל האו"סיוע בהקמת דוכן ישראלי בכנס בינפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

סיור סטארטפיםפעילות המטה09-51-03-03

סדנאות תקשורתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

אריזות עץ לשליחה בדיפביטחון ואבטחה09-51-02-13

אריזות עץ לשליחה בדיפביטחון ואבטחה09-51-02-13

אריזות עץ לשליחה בדיפביטחון ואבטחה09-51-02-13

אריזות עץ לשליחה בדיפביטחון ואבטחה09-51-02-13

אריזות עץ לשליחה בדיפביטחון ואבטחה09-51-02-13

אריזות עץ לשליחה בדיפביטחון ואבטחה09-51-02-13

אריזות עץ לשליחה בדיפביטחון ואבטחה09-51-02-13

אדיס- אריזות יינות הוצאות תפעול09-51-02-12

אדיס- אריזות יינות הוצאות תפעול09-51-02-12

הובלת ואריזת ציודביטחון ואבטחה09-51-02-13

הובלת ואריזת ציודביטחון ואבטחה09-51-02-13

הובלת ואריזת ציודביטחון ואבטחה09-51-02-13

הובלת ואריזת ציודביטחון ואבטחה09-51-02-13

הובלת ואריזת ציודביטחון ואבטחה09-51-02-13

הובלת ואריזת ציודביטחון ואבטחה09-51-02-13

מארזי עץביטחון ואבטחה09-51-02-13

מימון הכנות שינוע לתערוכה הגארגיה של האמן  דוד חחנפעילות המטה09-51-03-03

אריזת כבלביטחון ואבטחה09-51-02-13

2016בראשי רונן ויעקב גרביאן "-המודיע"מנוי שנתי להוצאות תפעול09-51-01-13

מ"סיור בעיר העתיקה עבור שגרירים באופעולות אגף ארגונים09-51-03-01

כספי בלבדתקשוב09-51-02-10

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת ספרהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ל קהיר/עבודות כפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ל קהיר/עבודות כפרויקטים ופעולות09-51-03-04

עבודות בינויהוצאות תפעול09-51-02-12

פוטותקשוב09-51-02-10

 ראשי מדינה2016התחייבות שנתית -מוני סיטוןפעולות09-51-01-15

2016התחייבות שנתית -מוני סיטוןפעולות09-51-01-15

י)רכישת תגי שם עבור עובדי המשרד כולל שרוך עם קפיץ הוצאות תפעול09-51-01-13



י)רכישת תגי שם עבור עובדי המשרד כולל שרוך עם קפיץ הוצאות תפעול09-51-01-13

מחלקת רווחה- הוצאות לינה שחקנים - 2016מחוזיאדה הוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור עיר דוד- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור עיר דוד- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור עיר דוד- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור עיר דוד- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור עיר דוד- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור עיר דוד- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיור עיר דוד- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

.רכישת מפות יחסי החוץ של ישראלהוצאות תפעול09-51-01-13

שירותי מלונאותהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

רויאל סרוויס עבור לנה קררפעילות המטה09-51-03-03

שירותי רויאל סרוויספעולות אגף ארגונים09-51-03-01

הגעת דווחית מיוחדת למניעת אלימות נגד נשיםפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

ג" בנתבVIPשירות פעילות המטה09-51-03-03

 בשדה התעופהVIP- ר"א לדיאלוג הלוט"משלחת האפעילות המטה09-51-03-03

טקס משימות שנתיות-התחייבות שנתית לאופר תעופה פעולות09-51-01-15

ג"לווי אורחים בנתבפעילות המטה09-51-03-03

ג"מ בנתב"שירות אחפעילות המטה09-51-03-03

. אורחים מסין13שירותי רויאל סרויס עבור משלחת פעילות המטה09-51-03-03

. אורחים מסין13שירותי רויאל סרויס עבור משלחת פעילות המטה09-51-03-03

נוהל חבצלת- שירותי משלחות רויאל סרויספעולות09-51-01-15

 לקציני צבא מאפריקהVIPשירותי המערך המדיני09-51-03-05

 לקציני צבא מאפריקהVIPשירותי המערך המדיני09-51-03-05

. בינואר18-17- טיפול במשלחת של הוותיקן בפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהתקשוב09-51-02-10

הזמנה מהסבהתקשוב09-51-02-10

לימוד מרחוק לילדי השליחיםהוצאות חינוך ושכר די09-51-02-05

ס וירטואלי לילדי שליחים בנציגויות"הפעלת ביהוצאות חינוך ושכר די09-51-02-05

ס לימוד מקוון מרחוק"ביהוצאות חינוך ושכר די09-51-02-05

נסיעת עבודהל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

בדיקת ריחות שריפה מארון חשמלהוצאות תפעול09-51-02-12

תכנון מיזוג אשמל גלבועהוצאות תפעול09-51-02-12

 מסקוטלנדSPNביקור משלחת פעולות09-51-01-15

 מסקוטלנדSPNביקור משלחת פעולות09-51-01-15

הדרכה- ט "זים מאמל"כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

מורה דרך צבי הרפז-סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

תשלום עבור רכבים שכורים- הלווית פרס פעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהשמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

הזמנה מהסבהשמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

הזמנה מהסבהשמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

הזמנה מהסבהשמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

הזמנה מהסבהשמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

רכישת שולחנות נגד רעידת אדמה לבתי ספרהמערך המדיני09-51-03-05

ריהוט עבור דואר דיפלומטיהוצאות תפעול09-51-01-13

ריהוט עבור דואר דיפלומטיהוצאות תפעול09-51-01-13

ריהוט עבור דואר דיפלומטיהוצאות תפעול09-51-01-13

ריהוט עבור דואר דיפלומטיהוצאות תפעול09-51-01-13

ריהוט עבור דואר דיפלומטיהוצאות תפעול09-51-01-13



ריהוט עבור דואר דיפלומטיהוצאות תפעול09-51-01-13

ריהוט עבור דואר דיפלומטיהוצאות תפעול09-51-01-13

ריהוט עבור דואר דיפלומטיהוצאות תפעול09-51-01-13

ריהוט עבור דואר דיפלומטיהוצאות תפעול09-51-01-13

ריהוט עבור דואר דיפלומטיהוצאות תפעול09-51-01-13

14/12- ארוחת ערב ב- דיאלוג עם האיחוד האירופי פעילות המטה09-51-03-03

מסעדת בריבה דיפלומט מעיראקפעילות המטה09-51-03-03

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

מ ירדן"שק- ב "תשלום שכר עבור מומחה משהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ ירדן"שק- ב "תשלום שכר עבור מומחה משהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ ירדן"שק- ב "תשלום שכר עבור מומחה משהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הגברה+תאורה+במות-ספידיקול - G2Gרוהמ פוליןפעולות09-51-01-15

כיה'צ- ספידי קול - שירותי במה ותאורה פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים- המפלגה הסוציאליסטית הצרפתית פעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

(רינה יפה) 2-18.12.16ד בליבריה ואוגנדה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

(רינה יפה) 2-18.12.16ד בליבריה ואוגנדה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

השלמת צמחייה לכיכר הטקסהוצאות תפעול09-51-01-13

השלמת צמחייה לכיכר הטקסהוצאות תפעול09-51-01-13

.פינוי וניקוי צמחייה בשער רביןהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד לארבעה משולשי שתילה ברחבת הטקסהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד לארבעה משולשי שתילה ברחבת הטקסהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד לארבעה משולשי שתילה ברחבת הטקסהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד לארבעה משולשי שתילה ברחבת הטקסהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד לארבעה משולשי שתילה ברחבת הטקסהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד לארבעה משולשי שתילה ברחבת הטקסהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד לארבעה משולשי שתילה ברחבת הטקסהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד לארבעה משולשי שתילה ברחבת הטקסהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד לארבעה משולשי שתילה ברחבת הטקסהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד לארבעה משולשי שתילה ברחבת הטקסהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד לארבעה משולשי שתילה ברחבת הטקסהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד לארבעה משולשי שתילה ברחבת הטקסהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד לארבעה משולשי שתילה ברחבת הטקסהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד לארבעה משולשי שתילה ברחבת הטקסהוצאות תפעול09-51-01-13

.רכישת שסתומים עבור מערכת השקיה בטשקנטהוצאות תפעול09-51-02-12

.רכישת שסתומים עבור מערכת השקיה בטשקנטהוצאות תפעול09-51-02-12

2016מאי - שרון גייל פרי - מ לגאנה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2016מאי - שרון גייל פרי - מ לגאנה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבהריפוי, דמי ייצוג09-51-02-04

כרטיס טיסה עבור מומחה אונדקפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

29/5/16ארוחת זקיף - ח תורכמניסטאן "שהפעולות09-51-01-15

 לינת אורחים29-30/5/16ח תורכמניסטאן "שהפעולות09-51-01-15

 לינת אורחים29-30/5/16ח תורכמניסטאן "שהפעולות09-51-01-15

 לינת מלווים29-30/5/16ח תורכמניסטאן "שהפעולות09-51-01-15

נשיאת ליבריהפעולות09-51-01-15

נשיאת ליבריהפעולות09-51-01-15

נשיאת ליבריהפעולות09-51-01-15

נשיאת ליבריהפעולות09-51-01-15

נשיאת ליבריהפעולות09-51-01-15

נשיאת ליבריהפעולות09-51-01-15

ח רואנדה תשלום לינת שגרירה"שהפעולות09-51-01-15

המשך תשלומים- נשיאת ליבריה פעולות09-51-01-15

תשלום חשבוניות- מ אתיופיה "רוה. ספעולות09-51-01-15



תשלום חשבוניות- מ אתיופיה "רוה. ספעולות09-51-01-15

תשלום חשבוניות- מ אתיופיה "רוה. ספעולות09-51-01-15

28-27/6/16ארוחות מלווים -מ אתיופיה "סגן רוהפעולות09-51-01-15

29/8/16ב א צ "תת מזכיר המדינה לעניינים מדיניים ארהפעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- ארוח משלחות ומלווים פעולות09-51-01-15

וולדוף אסטוריה-לינת מלווים-שהח אורוגוואיפעולות09-51-01-15

וולדוף אסטוריה-לינת מלווים-שהח אורוגוואיפעולות09-51-01-15

מלון וולדף אסטוריה-לינת אוחרים-שהח אורוגוואיפעולות09-51-01-15

מלון וולדף אסטוריה-לינת אוחרים-שהח אורוגוואיפעולות09-51-01-15

וולדוף אסטוריה-30.11ע מלוים "א- שהח אורוגוואיפעולות09-51-01-15

שר החינוך ארגנטינה לינת אורחפעולות09-51-01-15

16.6.16ע מלוים "א-ביקור סגן מזכיר המדינה ארהבפעולות09-51-01-15

15.6.16ע מלוים "א-ביקור סגן מזכיר המדינה ארהבפעולות09-51-01-15

28.5.16ארוחת מלוה - סמינר מיקהפעולות09-51-01-15

ב לינת מלווים מלון וולדוף אסט"סגן מזכיר המדינה ארהפעולות09-51-01-15

ב לינת מלווים מלון וולדוף אסט"סגן מזכיר המדינה ארהפעולות09-51-01-15

ב לינת מלווים מלון וולדוף אסט"סגן מזכיר המדינה ארהפעולות09-51-01-15

 וולדוף אסטוריה1.12.16ע מלוים "א- שהח אורוגוואיפעולות09-51-01-15

 וולדוף30.11-צ מלווה "א- שהח אורוגוואיפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיפים- שהח אורוגוואיפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיפים- שהח אורוגוואיפעולות09-51-01-15

ארוחות זקיפים- שהח אורוגוואיפעולות09-51-01-15

ביקור עבודה- נשיא הונדורס ורעייתו פעולות09-51-01-15

8/12/16ביקור נשיא הונדורס פעולות09-51-01-15

8/12/16ביקור נשיא הונדורס פעולות09-51-01-15

9-12/1/17אמייקה ארוחת זקיף 'ראש ממשלת גפעולות09-51-01-15

9-12/1/17אמייקה ארוחת זקיף 'ראש ממשלת גפעולות09-51-01-15

9-12/1/17אמייקה ארוחת זקיף 'ראש ממשלת גפעולות09-51-01-15

א ערב+13-14/1/17אמייקה לינת מלווים 'ראש ממשלת גפעולות09-51-01-15

א ערב+13-14/1/17אמייקה לינת מלווים 'ראש ממשלת גפעולות09-51-01-15

11-13/1/17אמייקה לינת אורחים 'ראש ממשלת גפעולות09-51-01-15

11-13/1/17אמייקה לינת אורחים 'ראש ממשלת גפעולות09-51-01-15

מפות/ מסגור תמונות הוצאות תפעול09-51-01-13

מפות/ מסגור תמונות הוצאות תפעול09-51-01-13

מפות/ מסגור תמונות הוצאות תפעול09-51-01-13

זכוכית למפות מדינה+ מסגור הוצאות תפעול09-51-01-13

.מפות+ מסגרות לתמונות הוצאות תפעול09-51-01-13

אירוח מפיקים וקנייניםפעילות המטה09-51-03-03

א בדיעבד"סדנה הבינלאומית לאופרה שהתקיימה בתפעילות המטה09-51-03-03

 אורטוריו2016נסיעה לקונצרט בגרמניה אוקטובר פעילות המטה09-51-03-03

ט"א סבב הופעות אמל"אנסמבל סולני תפעילות המטה09-51-03-03

הפקת סרטון ליום העצמאותפעילות המטה09-51-03-03

צילומי רחפן בשטחי הגנים הלאומייםפעילות המטה09-51-03-03

צילומי אויר על רחפןפעילות המטה09-51-03-03

צילומי אויר על רחפןפעילות המטה09-51-03-03

צילומי אויר על רחפןפעילות המטה09-51-03-03

צילומי אויר על רחפןפעילות המטה09-51-03-03

יום עיון למנהלי הדרכההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

11/1/17-מפגש סיום ב- קורס ניהול הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

11/1/17-מפגש סיום ב- קורס ניהול הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

קורס מנהלים- יום הדרכה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

קורס מנהלים- יום הדרכה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

05.09.16יום עיון פתיחת קורס סגני מנהלים הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10



05.09.16יום עיון פתיחת קורס סגני מנהלים הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיום קורס סגני מנהליםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סיום קורס סגני מנהליםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

9/11/16אירוע פתיחה בתאריך - קורס מנהלים הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

20.11.16-סיעור מוחות אגף ארבל בפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

20.11.16-סיעור מוחות אגף ארבל בפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

נוהל חבצלת- קלינטון - ארוח מלווים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- קלינטון - ארוח מלווים פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- קלינטון - ארוח מלווים פעולות09-51-01-15

מ ושר הפנים של בלגיה לינת אורחים"סגן רוהפעולות09-51-01-15

מ ושר הפנים של בלגיה לינת אורחים"סגן רוהפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב מלווה- מ ושר הפנים של בלגיה "סגן רוהפעולות09-51-01-15

פ ולמשפטים של אוגנדה א ע מלווה"שר לבטפעולות09-51-01-15

1-3/11/16לינה לנהג מלווה חבר בונדסטג פעולות09-51-01-15

 ארוחת ערב מלווהCFIמשלחת פעולות09-51-01-15

.אירוח ממלכתי- שגריר יוון פעולות09-51-01-15

 ארוחת ערב מלווהCFIמשלחת פעולות09-51-01-15

MICSמשלחת  - (פתאל,מלון ניקס)א "מלון לאונרדו תפעילות המטה09-51-03-03

צ לנהג בלאונרדו סיטי טאוור" בריטניה אCFIמשלחת פעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ע אורחים"אפעולות09-51-01-15

27.7.16-צ עם שגריר יון "א- ממלכתיפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

18/1/17נשיא פולין א ע מלווים פעולות09-51-01-15

24.04.16ע נהג מלווה "לינה ואפעולות09-51-01-15

24.04.16ע נהג מלווה "לינה ואפעולות09-51-01-15

21.12.16-הרודס הרצליה- ע מלוים"א- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

"להקת ענבל פינטו ואבשלום פולק" אירוח פעילות המטה09-51-03-03

7/12קץ צוערים " - סלאג"מופע מחול הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סדנאות אומנותהמערך המדיני09-51-03-05

מופע וסדנאות לחינוך לדיאלוגהמערך המדיני09-51-03-05

המכון למחזאות ישראלית אירוח מנהלי תיאטראותפעילות המטה09-51-03-03

2016שי לפורשים משירות החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

רווחה - 2016- רכישת מתנות ליוצאים לחול הוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

תשלום עבור רכבים שכורים- הלווית פרס פעולות09-51-01-15

תשלום עבור רכבים שכורים- הלווית פרס פעולות09-51-01-15

סיור במשכנות שאננים- קורס מנהלים - מידבוסהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

28/12/16-הסעה ב- קורס מנהלים הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

4/1/17ועדת החוץ בפרלמנט האירופי א ע פעולות09-51-01-15

13.12.16טיבי ארוחת ערב -אירוח ממלכתיפעולות09-51-01-15

אגף אירופה- קייטרינג יום עיון שגרירים זרים המערך המדיני09-51-03-05

5/12/16חברי פרלמנט האיחוד האירופי סיעה שמרנית אצ פעולות09-51-01-15

5/12/16חברי פרלמנט האיחוד האירופי סיעה שמרנית אצ פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים עם סמנכל ארבל ליטאפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

חברי פרלמנט האיחוד האירופי סיעה שמרניתפעולות09-51-01-15

צ קייטרינג במשרד"א- מ רוסיה "רוה. ספעולות09-51-01-15

כנס אסטרטגית - 4.12-צהרים ב.אפעילות המטה09-51-03-03

 במסעדת לה בוקה27/11- ע עבודה ב"אפעולות09-51-01-15



שירותי קיטרניג לה בוקה- 2.11.16אצ פעולות09-51-01-15

5/9/16משלחת מנהיגות פוליטים מוויייטנאם א ע  פעולות09-51-01-15

צ"א - 4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4/9/16משלחת מנהיגות פוליטים מוויייטנאם א ע פעולות09-51-01-15

ל"אורח לשכת מנכפעולות09-51-01-15

צהריים.א-משלחת מפריסביטחון ואבטחה09-51-02-13

צ משלחת סינית"אפעילות המטה09-51-03-03

בוקה- ארוחת ערב אורחים מלווים לה - סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

בוקה- ארוחת ערב אורחים מלווים לה - סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

9.5.16צ "א- ממלכתיפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב אורחים ומלווהפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב אורחים ומלווהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבהפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

כנס לוטר הקפצותפעולות09-51-01-15

הסעת משלחת מויאטנםהמערך המדיני09-51-03-05

הסעותפעולות09-51-01-15

הסעותפעולות09-51-01-15

הסעותפעולות09-51-01-15

הסעותפעולות09-51-01-15

 לאפריל20- עד ה19השכרת רכב עבור מתאם לוטר גרמניה פעילות המטה09-51-03-03

20.6,21.6הזמנת רכב עבור ביקור תת מזכל האום פעילות המטה09-51-03-03

20.6,21.6הזמנת רכב עבור ביקור תת מזכל האום פעילות המטה09-51-03-03

הזמנת אוטובוסהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ג של אורחי מנהלת אומנות"מלון נתב-ג מלון"הקפצות נתבפעילות המטה09-51-03-03

ג של אורחי מנהלת אומנות"מלון נתב-ג מלון"הקפצות נתבפעילות המטה09-51-03-03

בון תור, ג לירושלים"הקפצה מנתבפעילות המטה09-51-03-03

ביקור שר החינוך והמדע של קפריסין-הקפצותפעילות המטה09-51-03-03

מ"הקפצות של אורחי מנהלת אמנותית קשתופעילות המטה09-51-03-03

מ"הקפצות של אורחי מנהלת אמנותית קשתופעילות המטה09-51-03-03

.11.09.16הזמנת רכב עבור שני נוסעים בפעילות המטה09-51-03-03

הסעות-ביקור מנהלת אגודת המאיירים של ניו יורק פעילות המטה09-51-03-03

הסעות-ביקור מנהלת אגודת המאיירים של ניו יורק פעילות המטה09-51-03-03

 איש הלוך חזור מנתבג למשלחת אתונה15השכרת רכב ל ביטחון ואבטחה09-51-02-13

נוהל חבצלת- משלחות -הסעות חברת בון תורפעולות09-51-01-15

25/9/16הקפצה - ועדה מעורבת ישראל רוסיה פעילות המטה09-51-03-03

הסעה למלון- ד האתיופי"ביקור הממפעילות המטה09-51-03-03

 רחל ניר2015ם -סיור לאורחי  תיאטרון ביפעילות המטה09-51-03-03

הזמנת הסעה למרצההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנת הסעה למרצההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ד הוייטנאמי"ביקור הממפעילות המטה09-51-03-03

,תשלום רכב  עבור כתב מהודופעילות המטה09-51-03-03

12-14/10/2015הסעות - משלחת מויטנאם פעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

פינוי זכוכיות מחסן חניון מנהליםהוצאות תפעול09-51-01-13



הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

רכישת כליםהוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת כליםהוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת כליםהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

2016משכורת נובמבר הוצאות תפעול09-51-02-12

 לינת נהגSCFIמשלחת חברי פרלמנט סקוטים שמרנים פעולות09-51-01-15

ארוחות+ לינת מלווים - י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

ארוחות+ לינת מלווים - י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

ארוחות+ לינת מלווים - י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

ארוחות+ לינת מלווים - י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

ארוחות+ לינת מלווים - י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

ארוחות+ לינת מלווים - י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

ארוחות+ לינת מלווים - י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

ארוחות+ לינת מלווים - י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

2016אירוע חנוכה לילדי עובדי משרד החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

ל אבזון'מתורגמנית גיז- משלחת מטוגו פעולות09-51-01-15

ל אבזון' מתורגמנית גיזECOWASנשיא פעולות09-51-01-15

תרגום- נשיא ארגון הקהילות פעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

ועדתת החוץ פרלמנט אזרביגאן מתורגמנית גיזל אבזוןפעולות09-51-01-15

סדנאות תקשורתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2017מבדקים פסיכולוגיים וראיונות קליניים לשנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

רוסיה קייטרינג-ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

רוסיה קייטרינג-ועדה מעורבת ישראלפעילות המטה09-51-03-03

ארוחת צהריים במשרד עבור כנס ראשי עריםפעילות המטה09-51-03-03

פתיחת קורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ה)-ל"נציגויות בחו-'בטוח מבנים בשכירות ואחריות צד גהוצאות תפעול09-51-02-12

עלות כבודה של תזמורת צהל המגיעים למוסקבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016תשלום ביטוחי רכב הוצאות תפעול09-51-02-12

2012-2014תשלום חוב למפרק עיתון מקור ראשון הוצאות תפעול09-51-01-13

2012-2014תשלום חוב למפרק עיתון מקור ראשון הוצאות תפעול09-51-01-13

2012-2014תשלום חוב למפרק עיתון מקור ראשון הוצאות תפעול09-51-01-13

2012-2014תשלום חוב למפרק עיתון מקור ראשון הוצאות תפעול09-51-01-13

2012-2014תשלום חוב למפרק עיתון מקור ראשון הוצאות תפעול09-51-01-13

2012-2014תשלום חוב למפרק עיתון מקור ראשון הוצאות תפעול09-51-01-13

ר יוסף עופר"י המומחה ד"מ יזמות בויטנאם ע"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ר יוסף עופר"י המומחה ד"מ יזמות בויטנאם ע"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

יונתן מזרחי' פרופ) 2-18.12.16ד בליבריה ואוגנדה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

יונתן מזרחי' פרופ) 2-18.12.16ד בליבריה ואוגנדה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

החזר הוצאות כרטיס טיסההוצאות תפעול09-51-02-12

ביקור מקדים לקבלת היתרי בנייה ופגישות עם אדר- האג ל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

תכנון ריהוט בנציגות הקבע- קימל - בוגוטה ל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

תכנון ריהוט בנציגות הקבע- קימל - אסונסיון הוצאות תפעול09-51-02-12

ביקור מקדים אדריכל איתן קימל- האג ל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

הזמנת מתנות לאורחים רשמייםפעולות09-51-01-15



הזמנת מתנות לאורחים רשמייםפעולות09-51-01-15

הזמנת מוצרים לאורחים רשמייםפעולות09-51-01-15

הזמנת מוצרים לאורחים רשמייםפעולות09-51-01-15

הזמנת מוצרים לאורחים רשמייםפעולות09-51-01-15

הזמנת מוצרים לאורחים רשמייםפעולות09-51-01-15

הזמנת מוצרים לאורחים רשמייםפעולות09-51-01-15

תכנון אדריכליהוצאות תפעול09-51-02-12

החזרי הוצאות אשלל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

תכנון חשמלהוצאות תפעול09-51-02-12

תכנון חשמלהוצאות תפעול09-51-02-12

יועץ חשמל לתכנון שיפוץ והרחבתהוצאות תפעול09-51-02-12

התקשרות עם קונסטרוקטור לשיפוץ ההוצאות תפעול09-51-02-12

תכנון קונסטרקטיביהוצאות תפעול09-51-02-12

תכנון קונסטרקטיביהוצאות תפעול09-51-02-12

תכנון קונסטרקטיביהוצאות תפעול09-51-02-12

בדיקה חומההוצאות תפעול09-51-02-12

תכנון קונסטרוקציההוצאות תפעול09-51-02-12

צ לשרים ובכירים מפנמה"אפעילות המטה09-51-03-03

22/05-03/06/16- סוזן זסלבסקי- מ להודו"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

22/05-03/06/16- סוזן זסלבסקי- מ להודו"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מתורגמנית- ביקור נשיא פרגוואיפעולות09-51-01-15

מתורגמנית- ביקור נשיא פרגוואיפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

16.08.16צ במסעדת קופי ענאן "בוש א.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים אורחים מלווים בקופי ענאן- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

צ מלווים בבוקרי"משלחת מחוקקים בראשות כריס גיבוסן אפעולות09-51-01-15

צ במסעדת קופי ענאן"א- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

ת בוועדת החוץ של בית הנבחרים האמריקאי"ר תת מז"יופעולות09-51-01-15

 מהפרלמנט ההולנדיD66ביקור צעירי מפלגת הפעולות09-51-01-15

צ מרום גולן"א-  שנים לסייקס פיקו100כנס פעילות המטה09-51-03-03

ח סינגפור"מ ושה"ביקור רה- כריכים למלווים פעולות09-51-01-15

ח סינגפור"מ ושה"ביקור רה- כריכים למלווים פעולות09-51-01-15

9/11/16י א צ מלווים 'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים מלווים- י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

ישראל- כיה 'חברי פרלמנט וחברי אגודת הידידות צפעולות09-51-01-15

מיסגור תמונותהוצאות תפעול09-51-02-12

מיסגור תמונות לבוסטון דירת שרדהוצאות תפעול09-51-02-12

נבה מיסגור תמונות'גהוצאות תפעול09-51-02-12

מיכה מיסגרות- תמונות3סנט פטרבורג מיסגור הוצאות תפעול09-51-02-12

מיסגור תמונות-בוגוטההוצאות תפעול09-51-02-12

דירת השגריר לאום-מיסגור תמונות-ניו יורקהוצאות תפעול09-51-02-12

אנקרה בית שרד- יצירות6מיסגור הוצאות תפעול09-51-02-12

אנקרה בית שרד- יצירות6מיסגור הוצאות תפעול09-51-02-12

אנקרה בית שרד- יצירות6מיסגור הוצאות תפעול09-51-02-12

אנקרה בית שרד- יצירות6מיסגור הוצאות תפעול09-51-02-12

אנקרה בית שרד- יצירות6מיסגור הוצאות תפעול09-51-02-12

אנקרה בית שרד- יצירות6מיסגור הוצאות תפעול09-51-02-12

2016- מבחני קבלה לשחקנים חדשים - באולינג הוצאות תפעול09-51-01-13

לר ומלווה'צ במסעדת מיתוס עם האורח תומס היצ"אפעולות09-51-01-15

מסעדת מיתוס- עיתונאים ופרשנים בכירים מאירופה פעילות המטה09-51-03-03

 סועדים המנהלת האומנותית של פסטיבל בוסא6ארוחת ערב פעילות המטה09-51-03-03



ע אורחים ונהג במסעדת מיתוס"מנהיגות צעירה מגרמניה אפעולות09-51-01-15

ע אורחים ונהג במסעדת מיתוס"מנהיגות צעירה מגרמניה אפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

ע אורחים ומלווים במטבח של נורה"א- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

ע אורחים ומלווים במטבח של נורה"א- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

ריגה גדסי- 0הוצאות אשל הוצאות תפעול09-51-02-12

11/16-מחברות לקורס צוערים אשר ייפתח בהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

תיקי מכתבייה למחלקת גיוסביטחון ואבטחה09-51-02-13

 פולדרים לתעודות עבור הקורסים של הדרכה500הזמנת הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

תיקי לאפ טופ- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

תיקי לאפ טופ- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

כריכות לאמנותפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

 מטריות עבור כנס ראשי נציגויות50רכישת העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

 מטריות עבור כנס ראשי נציגויות50רכישת העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

חולצות לטובת יום מנהלותביטחון ואבטחה09-51-02-13

תיקון מכשיר ריצה בחדר הכושרהוצאות תפעול09-51-01-13

תיקון מכשיר חדר כושרהוצאות תפעול09-51-01-13

מחלקת רווחה - 2016יום גיבוש משרד החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

מחלקת רווחה-2016-אירוע סיום קיץ לילדי עובדיםהוצאות תפעול09-51-01-13

מחלקת רווחה-2016סדנא לילדי עובדים שעולים לכיתה א הוצאות תפעול09-51-01-13

2016אירוע חנוכה לעובדי משרד החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

2016/17עונת - מאמן כדורסל הוצאות תפעול09-51-01-13

2016/17עונת - מאמן כדורסל הוצאות תפעול09-51-01-13

הופעת זמר בחוף התמרים- משלחת עמזים מרבת עמון המערך המדיני09-51-03-05

א ואוורור"תכנון מחדש של מערכות מהוצאות תפעול09-51-02-12

(תכנון מיזוג)ביקור עבודה הוצאות תפעול09-51-02-12

תיקון והפעלת תנור פטריההוצאות תפעול09-51-01-13

א"יום ת- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

מרכזי הערכה מיון לקורס צועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016-נופשון משפחות שכולות הוצאות תפעול09-51-01-13

2016- נופשון משפחות שכולות הוצאות תפעול09-51-01-13

2016-נופשון משפחות שכולות הוצאות תפעול09-51-01-13

2016-נופשונים משפחות שכולותהוצאות תפעול09-51-01-13

2016-נופשונים משפחות שכולותהוצאות תפעול09-51-01-13

2016-נופשונים משפחות שכולותהוצאות תפעול09-51-01-13

2016-נופשונים משפחות שכולותהוצאות תפעול09-51-01-13

2016-נופשון משפחות שכולותהוצאות תפעול09-51-01-13

2016-נופשון משפחות שכולות הוצאות תפעול09-51-01-13

2016סיורי אגף הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

מורה דרך- ל מדיני פרגוואי "מנכפעולות09-51-01-15

הדרכה- ט "ם אמל"כנס עמזיפעילות המטה09-51-03-03

מומחה למחלות טרופיות- מתן ייעוץ רפואי ריפוי, דמי ייצוג09-51-02-04

מפת צפון אפריקה והמזרח התיכוןהוצאות תפעול09-51-01-13

מפת צפון אפריקה והמזרח התיכוןהוצאות תפעול09-51-01-13

.הזמנת מפה עבור נציגות דקארהוצאות תפעול09-51-02-12

.הזמנת מפה עבור נציגות דקארהוצאות תפעול09-51-02-12

.רכישת מפות עבור נציגות וושינגטוןהוצאות תפעול09-51-02-12

.רכישת מפות עבור נציגות וושינגטוןהוצאות תפעול09-51-02-12

.רכישת מפות עבור נציגות וושינגטוןהוצאות תפעול09-51-02-12

.רכישת מפות עבור נציגות וושינגטוןהוצאות תפעול09-51-02-12

.רכישת מפות עבור נציגות וושינגטוןהוצאות תפעול09-51-02-12



מסגור+ מפת אזור רוסיה ומרכז אסיה הוצאות תפעול09-51-01-13

מסגור+ מפת אזור רוסיה ומרכז אסיה הוצאות תפעול09-51-01-13

1049ת "מפות עבור נציגות הלסינקי יש לחייב סהוצאות תפעול09-51-02-12

1049ת "מפות עבור נציגות הלסינקי יש לחייב סהוצאות תפעול09-51-02-12

1049ת "מפות עבור נציגות הלסינקי יש לחייב סהוצאות תפעול09-51-02-12

מפות שונותהוצאות תפעול09-51-01-13

מפות שונותהוצאות תפעול09-51-01-13

מפות שונותהוצאות תפעול09-51-01-13

של הקונגרס האמ" קוקוס השחור"משלחת יועצים בכירים מהפעולות09-51-01-15

בדיקת בטיחות מעליותהוצאות תפעול09-51-02-12

ב בקניה"הפקת סרטון הסברה על פעילות חינוך של משהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

"ציד הנאצים האחרון"רכישת זכויות הקרנה פעילות המטה09-51-03-03

שרותי פרסוםביטחון ואבטחה09-51-02-13

גיוס מאבטחים-פרסום בפייסבוקביטחון ואבטחה09-51-02-13

בניית אתר חדש בספרדית ופורטוגזית בדרופלפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

תוכנית מלגות עם התאחדות הסטודנטים למאבק באנטישמיותפעילות המטה09-51-03-03

אספקה והתקנת מדיח כליםהוצאות תפעול09-51-01-13

אספקה והתקנת מדיח כליםהוצאות תפעול09-51-01-13

30.6.17 עד לO-T-TECHאחזקת מערכת ניתוב שיחות  תקשוב09-51-02-10

ממלכתי אירוח יור ועדת החוץ והביטחון ונציגים מקוריאפעולות09-51-01-15

ע לנהג במסעדת החצר" בריטניה אCFIמשלחת פעולות09-51-01-15

5/9/16משלחת מנהיגות פוליטים מוויייטנאם א צ  פעולות09-51-01-15

5/9/16משלחת מנהיגות פוליטים מוויייטנאם א צ  פעולות09-51-01-15

ב"דיאלוג ארה" - החצר" במסעדת 7.11-צהרים ב.אפעילות המטה09-51-03-03

23/11/16מקדימה לנשיא גואטמלה א צ פעולות09-51-01-15

23/11/16מקדימה לנשיא גואטמלה א צ פעולות09-51-01-15

א החצר"א מארחת אורח מהא"אירוח ממלכתי מנהלת האפעולות09-51-01-15

א החצר"א מארחת אורח מהא"אירוח ממלכתי מנהלת האפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

אורחת אוחרים בחצר-משלחת מקדימה רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

אורחת אוחרים בחצר-משלחת מקדימה רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

מסעדת חצר-דיאלוג אמריקאים - 10.1.2017-צהרים ב.אפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סדנאות תקשורתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ד הגנת הצומח וגידול ירקות בסין"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ד הגנת הצומח וגידול ירקות בסין"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

 שעות4- סדנא חשיבה יצרתית הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

כנס קבטים מסיימיםביטחון ואבטחה09-51-02-13

אירוע הוקרה לשכות מסחר הודו- אסיה -לשכת מסחר ישראלפעילות המטה09-51-03-03

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

מ" קשתו2016קרן פולברייט פעילות המטה09-51-03-03

הרצאה בקורס סגני מנהליםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הרצאה של ליאור רז לעובדי המשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

בדיקה דו שנתית- כיול מואזניים הוצאות תפעול09-51-02-12



עבור חדר כושר (משקל)מאזניים אלקטרוניהוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

שרותי טכנאי לכספת שאינה נפתחתשמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

21/12/16-הרצאה של אריק זאבי בקורס מנהלים בהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

תיקון דלתהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

התחייבות שנתית- אירוהלדינגפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

טרקלין דן - WIPOמנכל פעולות אגף ארגונים09-51-03-01

מים ביקור שר החינוך והמדע של קפריסין"ליווי אחפעילות המטה09-51-03-03

טקס משימות שנתיות-התחייבות שנתית אירוהנדלינג פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- שירותי הנדלינג פעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- שירותים בנתבג לאורחים פעולות09-51-01-15

"מודיעין שבוי בפרדיגמות"סדנה בנושא פעילות המטה09-51-03-03

אוגר נתוני טמפרטורההוצאות תפעול09-51-01-13

ארוחה בגושן- ט "זים מאמל"כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

28/8/16שר החקלאות קמבודיה א צ פעולות09-51-01-15

28/8/16שר החקלאות קמבודיה א צ פעולות09-51-01-15

ע אורחים במסעדת גושן תא"משלחת מטוגו אפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב- משלחת צעירים מגרמניה פעולות09-51-01-15

מלווה+  אורחים28/8/16שר החקלאות קמבודיה אצ פעולות09-51-01-15

מלווה+  אורחים28/8/16שר החקלאות קמבודיה אצ פעולות09-51-01-15

7/9/16משלחת מנהיגות פוליטים מוויייטנאם א ע  פעולות09-51-01-15

ארוחת ערב משלחת בכירי איגודים מקצועיים בריטים ואוספעילות המטה09-51-03-03

13.11-צהרים במסעדת כנען ב.אפעילות המטה09-51-03-03

13/11- מסעדת גשן-ערב .אביטחון ואבטחה09-51-02-13

מסעדת כנען- עיתונאים ופרשנים בכירים מאירופה פעילות המטה09-51-03-03

 מסקוטלנדSPNביקור משלחת פעולות09-51-01-15

 מסקוטלנדSPNביקור משלחת פעולות09-51-01-15

זים מאסיה"צ כנס עמ"אפעילות המטה09-51-03-03

צ במסעדת גושן"אפעולות09-51-01-15

ל"בימאים צעירים בחשיפה בינ-ארוחת צהריםפעילות המטה09-51-03-03

 אורחים מוינה2/11ארוחת ערב ב ביטחון ואבטחה09-51-02-13

 אורחים מוינה2/11ארוחת ערב ב ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ארוחת מלווים- ח יוון "מ ושה"רוהפעולות09-51-01-15

 יעקב גורוחובסקי07-17/12/16מ לאוקראינה "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 יעקב גורוחובסקי07-17/12/16מ לאוקראינה "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ל"קפסולות קפה למשך שנה עבור לשכת מנכ 1200הוצאות תפעול09-51-01-13

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

מחלקת רווחה- מתנות ימי הולדת לארץ הוצאות תפעול09-51-01-13

עובדים בארץ - 2016מתנות ימי הולדת הוצאות תפעול09-51-01-13

ן'השתתפות ישראל בביאנלה לאומנות עכשווית של קוציפעילות המטה09-51-03-03

2016שינוע תערוכת מכללת שנקר לביאנלה בלונדון פעילות המטה09-51-03-03

2016שינוע תערוכת מכללת שנקר לביאנלה בלונדון פעילות המטה09-51-03-03

שינוע תערוכת מיצג ישראל מבנגלור לסינגפורפרויקטים ופעולות09-51-03-04

בית שגריר-אחסון ומיסי נמל עבור מכולת רהיטים-לונדוןהוצאות תפעול09-51-02-12

שינוע תערוכת מיצג לבנגלורפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבההעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

הזמנה מהסבההעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

הזמנה מהסבההעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

שינוע מיצג ישראל מסינגפור לשנחאיפרויקטים ופעולות09-51-03-04



מתנות לאורחים רשמייםפעולות09-51-01-15

מתנות לאורחים רשמייםפעולות09-51-01-15

מתנות לאורחים רשמייםפעולות09-51-01-15

מתנות לאורחים רשמייםפעולות09-51-01-15

מתנות לאורחים רשמייםפעולות09-51-01-15

מתנות לאורחים רשמייםפעולות09-51-01-15

מתנות לאורחים רשמייםפעולות09-51-01-15

מתנות לאורחים רשמייםפעולות09-51-01-15

מתנות לאורחים רשמייםפעולות09-51-01-15

מתנות מאורפעולות09-51-01-15

פריט שאינו בהסכם- מתנות מאורפעולות09-51-01-15

בנק שעות לתיקוני מולטימדיה בחדרי ישיבותהוצאות תפעול09-51-01-13

התקנות+ מתקנים  + LED 65 מוניטורים 2הוצאות תפעול09-51-01-13

התקנות+ מתקנים  + LED 65 מוניטורים 2הוצאות תפעול09-51-01-13

התקנות+ מתקנים  + LED 65 מוניטורים 2הוצאות תפעול09-51-01-13

מערכת הגברה עבור נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

מערכת הגברה עבור נציגות רבת עמוןהוצאות תפעול09-51-02-12

ר"לאולם גלבוע ולאולם במחלקת מאו" 65רכישת מסכים הוצאות תפעול09-51-01-13

ר"לאולם גלבוע ולאולם במחלקת מאו" 65רכישת מסכים הוצאות תפעול09-51-01-13

זרוע מתכווננת+  אינץ LED FHD 49מסך הוצאות תפעול09-51-02-12

זרוע מתכווננת+  אינץ LED FHD 49מסך הוצאות תפעול09-51-02-12

תרגום שאלונים מאיטלקית לעבריתפעילות המטה09-51-03-03

תרגומים בשפות שונות אגף תקשורתפעילות המטה09-51-03-03

ארוחת מלווה- כנס לוטר פעולות09-51-01-15

סדנאות תקשורתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

.קט אבטחה עבור נציגות יאונדה"גהוצאות תפעול09-51-02-12

רכבי משרד- 6תשלום אגרת מנהרות הכרמלהשתתפות במנהל הרכב09-51-01-11

06.12.16ארוחת צהריים - שרת התרבות של קולומביה פעולות09-51-01-15

06.12.16ארוחת צהריים - שרת התרבות של קולומביה פעולות09-51-01-15

שגריר ירדן- אירוח ממלכתי פעולות09-51-01-15

ביקור שר האנרגיה והנפט נורבגיהפעולות09-51-01-15

ביקור שר האנרגיה והנפט נורבגיהפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב- מסעדת ליליותפעילות המטה09-51-03-03

חבר פרלמנט מגרמניהפעולות09-51-01-15

חבר פרלמנט מגרמניהפעולות09-51-01-15

אורחים ומלווה31/8/16שר החקלאות קמבודיה א צ פעולות09-51-01-15

אורחים ומלווה31/8/16שר החקלאות קמבודיה א צ פעולות09-51-01-15

ע לנהג במסעדת ליליות" בריטניה אCFIמשלחת פעולות09-51-01-15

4.7.16צ "א- אירוח ממלכתיפעולות09-51-01-15

 סועדים המנהלת האומנותית של פסטיבל בוסא6ארוחת ערב פעילות המטה09-51-03-03

משלחת מנהיגים צעירים מאוסטריהפעולות09-51-01-15

משלחת מנהיגים צעירים מאוסטריהפעולות09-51-01-15

ממלכתי אביבה רז שכטר מארחת את שגריר ירדן בישראלפעולות09-51-01-15

אע במסעדת ליליותפעולות09-51-01-15

משלחת וייטנאמית- ערב.אפעילות המטה09-51-03-03

משלחת וייטנאמית- ערב.אפעילות המטה09-51-03-03

צ ממלכתי שגריר לא תושב למלטה ליליות"אפעולות09-51-01-15

ארוחה עבור משלחתפעולות09-51-01-15

ארוחה עבור משלחתפעולות09-51-01-15

אירוח ממלכתי סמנכל צפא מארח יועץ מדיני ליליותפעולות09-51-01-15

אירוח ממלכתי סמנכל צפא מארח יועץ מדיני ליליותפעולות09-51-01-15

30.6.16צ "א- אירוח ממלכתיפעולות09-51-01-15

6.6.16צ "אפעולות09-51-01-15



 פרלמנט אירופיEPPביקור נשיא סיעת ה פעולות09-51-01-15

 פרלמנט אירופיEPPביקור נשיא סיעת ה פעולות09-51-01-15

ארוחת צהרייםפעולות09-51-01-15

ארוחת צהרייםפעולות09-51-01-15

ארוחת צהרייםפעולות09-51-01-15

ארוחת צהרייםפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

ארוחת ערב באודיטוריום- כנס לוטר פעולות09-51-01-15

ארוחת ערב באודיטוריום- כנס לוטר פעולות09-51-01-15

ארוחה עבור משלחתפעולות09-51-01-15

ארוחות ערב- שגרירת לא תושבת לסוטו פעולות09-51-01-15

ארוחות ערב- שגרירת לא תושבת לסוטו פעולות09-51-01-15

ארוחת ערב אורחים ומלווים- ר פרלמנט אוסטריה "יופעולות09-51-01-15

ארוחת ערב אורחים ומלווים- ר פרלמנט אוסטריה "יופעולות09-51-01-15

ביקור הגשת כתב אמנהפעולות09-51-01-15

ביקור הגשת כתב אמנהפעולות09-51-01-15

ליקה' במסעדת אנג7/12- ע ממלכתי ב"אפעולות09-51-01-15

11.01.17ארוחת ערב - ביקור נשיא סיירה לאון פעולות09-51-01-15

11.01.17ארוחת ערב - ביקור נשיא סיירה לאון פעולות09-51-01-15

סדנאת אבטחת אישיםביטחון ואבטחה09-51-02-13

השכרת רכבביטחון ואבטחה09-51-02-13

הוצאות הלווית פרס,רכב - ' חבצלתפעולות09-51-01-15

 לסדנת אבטחת אישים25-26/10/16הזכרת רכב ביטחון ואבטחה09-51-02-13

תופסות לפרמיה- לעבודות בחול- ביטוח שומרההוצאות תפעול09-51-02-12

שלטי יציאת חירום מואריםהוצאות תפעול09-51-01-13

שלטי יציאת חירום מואריםהוצאות תפעול09-51-01-13

שלטי יציאת חירום מואריםהוצאות תפעול09-51-01-13

 הכולל פרופיל להתקנה על הקירLEDשלט יציאה מואר דגם הוצאות תפעול09-51-01-13

תחזוקת הבקרהשמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

קייטרינג-יום עיון תקשורת ערביתפעילות המטה09-51-03-03

26-27/9/16- ח "ועדה מעורבת עם רוסיה במשהפעילות המטה09-51-03-03

26-27/9/16- ח "ועדה מעורבת עם רוסיה במשהפעילות המטה09-51-03-03

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

רכישת חנוכיה מתנה לאפיפיורפעילות המטה09-51-03-03

רכישת חנוכיה מתנה לאפיפיורפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

 שפות2-המרת תערוכה לפעילות המטה09-51-03-03

הפקת סרטון אנימציהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016יום בריאות משרד החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

.ח"ציוד לחדר כושר משההוצאות תפעול09-51-01-13

.ח"ציוד לחדר כושר משההוצאות תפעול09-51-01-13

.ח"ציוד לחדר כושר משההוצאות תפעול09-51-01-13

.ח"ציוד לחדר כושר משההוצאות תפעול09-51-01-13

.ח"ציוד לחדר כושר משההוצאות תפעול09-51-01-13

.ח"ציוד לחדר כושר משההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

2016לשנת - יועץ בטיחות פעולות09-51-01-15

מ בהודו"שק- שכר מומחה חיים אפרתהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ בהודו"שק- שכר מומחה חיים אפרתהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 ניסים ס27/11-09/12/16ד השקייה וירקות בניירובי "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 ניסים ס27/11-09/12/16ד השקייה וירקות בניירובי "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

5.9.2016 - 20.8.16ד ירקות בסין"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

5.9.2016 - 20.8.16ד ירקות בסין"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06



אגנטה גולן.- פרוייקט יחידות ניאונטליות- מ לגאנה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

אגנטה גולן.- פרוייקט יחידות ניאונטליות- מ לגאנה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

רכישת מכונת קשירהביטחון ואבטחה09-51-02-13

טיפול במכונת אריזהביטחון ואבטחה09-51-02-13

ד האתיופי"ביקור הממפעילות המטה09-51-03-03

ד האתיופי"ביקור הממפעילות המטה09-51-03-03

לינת אורחים ומלווים- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

ע במסעדת הפי פיש במלון ממילא"אפעולות09-51-01-15

 לילות במלון2- משלחת סינית בנושא דרך המשי פעילות המטה09-51-03-03

 לילות במלון2- משלחת סינית בנושא דרך המשי פעילות המטה09-51-03-03

ארוחות+ לינות מלווים - י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

ארוחות+ לינות מלווים - י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

ארוחות+ לינות מלווים - י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

ארוחות+ לינות מלווים - י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

ארוחות+ לינות מלווים - י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

ארוחות+ לינות מלווים - י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

ארוחות+ לינות מלווים - י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

ארוחות+ לינות מלווים - י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

ארוחות+ לינות מלווים - י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

ארוחות+ לינות מלווים - י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

ארוחות+ לינות מלווים - י 'נשיא פיגפעולות09-51-01-15

נוהל חבצלת- מלון ממילא - הוצאות אירוח פעולות09-51-01-15

כיה ישראל'חברי פרלמנט קבוצת הידידות צפעולות09-51-01-15

כיה ישראל'חברי פרלמנט קבוצת הידידות צפעולות09-51-01-15

29/5/16ע אלון אושפיז "א- ח תורכמניסטאן "שהפעולות09-51-01-15

29/5/16ע מלווים "א- ח תורכמניסטאן "שהפעולות09-51-01-15

6-8/6/16יור פרלמנט דנמרק לינת מלווים פעולות09-51-01-15

7/6/16ע מלווים "יור פרלמנט דנמרק אפעולות09-51-01-15

ע בממילא אורחים ביקור לרגל הגשת כתבי אמנה"אפעולות09-51-01-15

ע בממילא אורחים ביקור לרגל הגשת כתבי אמנה"אפעולות09-51-01-15

15.6.16ע "אפעולות09-51-01-15

ואן לינת מלווה'אירוח מושל סצפעולות09-51-01-15

27.3ע מלווים במלון ממילא "ר פרלמנט מלטה א"יופעולות09-51-01-15

יור האופוזיציה ונשיא מפלגת השמרנים יוון לינת אורחפעולות09-51-01-15

סמינר מיקה ארוחות בוקר במלון ממילאפעולות09-51-01-15

סמינר מיקה ארוחות בוקר במלון ממילאפעולות09-51-01-15

סמינר מיקה ארוחות בוקר במלון ממילאפעולות09-51-01-15

סמינר מיקה ארוחות בוקר במלון ממילאפעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

לינת אורחים ומלווים- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

ארוחת ערב מלוהפעולות09-51-01-15

לינת אורחת- ביקור רעיית נשיא מקסיקו לשעבר פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים אורחים ומלווים- רעיית נשיא מקסיקו פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים אורחים ומלווים- רעיית נשיא מקסיקו פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים אורחים ומלווים- רעיית נשיא מקסיקו פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים אורחים ומלווים- רעיית נשיא מקסיקו פעולות09-51-01-15

ארוחת מלווה+ ארוחת ערב - שגרירת סוטו בישראל פעולות09-51-01-15

ארוחת מלווה+ ארוחת ערב - שגרירת סוטו בישראל פעולות09-51-01-15

 ארוחת נהג במלון ממיSCFIחברי פרלמנט סקוטים שמרנים פעולות09-51-01-15

ארוחת פרידה משגריר שוויץ מלון ממילאפעולות09-51-01-15



ר פרלמנט דנמרק"ביקור יופעולות09-51-01-15

ר פרלמנט דנמרק"ביקור יופעולות09-51-01-15

לינת השרה לעובדים זרים מסירלנקהפעולות09-51-01-15

לינת השרה לעובדים זרים מסירלנקהפעולות09-51-01-15

לינת השרה לעובדים זרים מסירלנקהפעולות09-51-01-15

3/1/17- ארוחת צהריים מלווים ב- נשיא הסנאט הצרפתי פעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

 רופטוב ממילא19.12ע אורחים "א- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

הפי פיש -19.12קפה ממילא-ע מלוים"א- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

הופעת אסתר רדא במסגרת המשחקים האולימפיים בריופרויקטים ופעולות09-51-03-04

עבור דובינר- SONY 1280 X800 VPL- EW295מקרן הוצאות תפעול09-51-01-13

עבור רכישת ספריםפעילות המטה09-51-03-03

01/11-03/11-16ר הבונדסטאג "יו- לינת מלווה פעולות09-51-01-15

20.12.16- ל "אירוח ממלכתי של המנכפעולות09-51-01-15

.רנו'יצחק בז. בנושא מדגה- מ קניה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.רנו'יצחק בז. בנושא מדגה- מ קניה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

שרון גסטהלטר-ד בפיליפינים"תשלום למומחה עבור קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

שרון גסטהלטר-ד בפיליפינים"תשלום למומחה עבור קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

3-22/11/16ד דומיניקה וגויאנה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

3-22/11/16ד דומיניקה וגויאנה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.אחיקם גיסיס.בנושא מדגה- מ קניה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.אחיקם גיסיס.בנושא מדגה- מ קניה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ להודויצחק אסקירה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ להודויצחק אסקירה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

7-15/8/16מ לפנמה "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

7-15/8/16מ לפנמה "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

10-28.11.16ד בקיטוו בנושא השקייה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

10-28.11.16ד בקיטוו בנושא השקייה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ד השקייה והגנת הצומח בדקאר"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ד השקייה והגנת הצומח בדקאר"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

14-25.12.16השקיה וירקות : ד בסנגל בנושא"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

14-25.12.16השקיה וירקות : ד בסנגל בנושא"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

שער טקס- מזון לדגים עבור בריכת נויהוצאות תפעול09-51-01-13

מזון לדגים עבור בריכת נויהוצאות תפעול09-51-01-13

וילונות לחזית נציגות הקבע- מינכן הוצאות תפעול09-51-02-12

וילונות לחזית נציגות הקבע- מינכן הוצאות תפעול09-51-02-12

וילונות לחזית נציגות הקבע- מינכן הוצאות תפעול09-51-02-12

וילונות לחזית נציגות- מינכן הוצאות תפעול09-51-02-12

וילונות לחזית נציגות- מינכן הוצאות תפעול09-51-02-12

כלי עבודהביטחון ואבטחה09-51-02-13

כלי עבודהביטחון ואבטחה09-51-02-13

כלי עבודהביטחון ואבטחה09-51-02-13

כלי עבודהביטחון ואבטחה09-51-02-13

כלי עבודהביטחון ואבטחה09-51-02-13

כלי עבודהביטחון ואבטחה09-51-02-13

 אלישע קניג24/11-12/12/16ד לקולומביה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 אלישע קניג24/11-12/12/16ד לקולומביה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 משה ברונר21.11-5.12.16ד בקמרון "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 משה ברונר21.11-5.12.16ד בקמרון "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.אלי סימנסקי-פ חקלאי בין ישראל להודו"מ פיתוח שת"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.אלי סימנסקי-פ חקלאי בין ישראל להודו"מ פיתוח שת"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06



 אליהו סימנסקי11-22/12/16מ לאתיופיה "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 אליהו סימנסקי11-22/12/16מ לאתיופיה "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 משה ברונר11-22/12/16מ לאתיופיה "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 משה ברונר11-22/12/16מ לאתיופיה "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

בני גמליאל- מ מרכזי סקר היתכנות בפנמה "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

בני גמליאל- מ מרכזי סקר היתכנות בפנמה "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

משלחת ידידות צרפתפעולות09-51-01-15

(סכום סמלי)כניסה למשגב המערך המדיני09-51-03-05

ביקור מחוקקים בראשות חברת הקונגרספעולות09-51-01-15

משגב עם-חברי פרלמנט האיחוד האירופי סיעה שמרניתפעולות09-51-01-15

משגב עם-חברי פרלמנט האיחוד האירופי סיעה שמרניתפעולות09-51-01-15

משגב עם-חברי פרלמנט האיחוד האירופי סיעה שמרניתפעולות09-51-01-15

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.ר לחילוץ והצלה"ציוד סעהוצאות תפעול09-51-02-12

.א זוהר"רכישת אפוד מדפעולות09-51-01-15

ציוד עבור בריכת דגיםהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד עבור בריכת דגיםהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד עבור בריכת דגיםהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד עבור בריכת דגיםהוצאות תפעול09-51-01-13

 מקס זהבי29.11.16 עד 10.11.16מ לאיי שלמה "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 מקס זהבי29.11.16 עד 10.11.16מ לאיי שלמה "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

סוללות לנייד, טלפון אלחוטיתקשוב09-51-02-10

סוללות לנייד, טלפון אלחוטיתקשוב09-51-02-10

טלפונים פשוטיםתקשוב09-51-02-10



.רכישת סוללות לניידיםתקשוב09-51-02-10

רכישת טלפונים פשוטיםתקשוב09-51-02-10

רכישת שטיח אדום למשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת שטיח אדום למשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

"משקור" מתקני 3חידוש הסכם שרות שנתי עבור הוצאות תפעול09-51-01-13

תשקנט- 4 מכשירי תמי 2מעגל כוח ראשי עבור הוצאות תפעול09-51-02-12

תשקנט- 4 מכשירי תמי 2מעגל כוח ראשי עבור הוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

תכנון חשמלהוצאות תפעול09-51-02-12

תכנון חשמלהוצאות תפעול09-51-02-12

תכנון חשמלהוצאות תפעול09-51-02-12

תכנון חשמלהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הסמכה. ק- אבחונים פסיכולוגיים הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

תיקון הזמנה מטיובהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

 עמודים מספר24תרגום מסמך משפטי בנושא פונדקאות בעל פעילות המטה09-51-03-03

משלחת מנהיגים צעירים מאוסטריהפעולות09-51-01-15

מ"מופעי מחול בסידני להקת המחול הקיבוצית קשתופעילות המטה09-51-03-03

קורס צוערים סיור במרכז למורשת מודיעיןהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

קורס מתמחי מנהל סדנא בינתרבותיהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

קורס מתמחי מנהל סדנה תרבות ואירוחהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סדנה רב תרבותיהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

'חיישן טמפתקשוב09-51-02-10

2016יעוץ אינטרנט בפרסית חודשים נובמבר דצמבר פעילות המטה09-51-03-03

2016יעוץ אינטרנט בפרסית חודשים נובמבר דצמבר פעילות המטה09-51-03-03



הצל ליב-סיור בבית חולים וולפסון- עיתונאים מאפריקה פעילות המטה09-51-03-03

30/11/16-נציג ציבור בוועדת מינויים בהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

1/8 ,27/7 ,25/7, 19/7- נציגת ציבור בוועדת מינוייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

1/8 ,27/7 ,25/7, 19/7- נציגת ציבור בוועדת מינוייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

17/8/16-נציג ציבור בוועדת מינויים בהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

8/9/16-נציג ציבור בוועדת בהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

משלחת דיאלוג אמריקאים-צהרים במסעדת מטבלים.אפעילות המטה09-51-03-03

מסעדת מטבלים- עיתונאים ופרשנים בכירים מאירופה פעילות המטה09-51-03-03

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים מלווים- מושל מיסיסיפי פעולות09-51-01-15

משלחת מרבע לבטמחביטחון ואבטחה09-51-02-13

ארוחת ערב אורחים ומלווה קדמא- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

ארוחת ערב אורחים ומלווה קדמא- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

סדנת נימוסין והליכותהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

23/2-סדנת תקשורת בינאישית ותדמית אישית ב-ל"לחו.יהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

22/05-03/06/16עדנה פסיס - מ להודו"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

22/05-03/06/16עדנה פסיס - מ להודו"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

שקיות ניילון גדולותהוצאות תפעול09-51-01-13

שקיות ניילון גדולותהוצאות תפעול09-51-01-13

שקיות ניילון גדולותהוצאות תפעול09-51-01-13

גלילי ניילון פצפץהוצאות תפעול09-51-01-13

גלילי ניילון בועות תלת שכבתיהוצאות תפעול09-51-01-13

ם"א קשתו-תערכות צילומים על הנצרות האורתודוכסית פעילות המטה09-51-03-03

שק דוארהוצאות תפעול09-51-02-12

חוטי קשירההוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת חוטי קשירההוצאות תפעול09-51-02-12

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

שרותי יעוץ עבודה סוציאליתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

חידוש חוזהתקשוב09-51-02-10

פח נירוסטה גדול כולל מאפרההוצאות תפעול09-51-01-13

פח נירוסטה כולל מאפרההוצאות תפעול09-51-01-13

משלחת מנהיגים צעירים מאוסטריהפעולות09-51-01-15

21.6.2016ערב עבור דיאלוג סייבר .אפעילות המטה09-51-03-03

אדריכל הרחבת נציגות- בוקרשט הוצאות תפעול09-51-02-12

תכנון אדריכלהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת עבודה אדריכל- טורונטו הוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנת עבודה אדריכל- טורונטו הוצאות תפעול09-51-02-12

1868 מסעדת16.5.16צ "א-אירוח ממלכתיפעולות09-51-01-15

 חברי קבוצת העבודה מהאיחוד האירופיMAMAמשלחת פעולות09-51-01-15

1/11/16אגודת ידידות ישראל שוויץ  א צ פעולות09-51-01-15

ל"שר החוץ הרוסי לענייני ארב' ארוחת צהריים עם ספעולות אגף ארגונים09-51-03-01

ארוחת צהריים פרטית-  ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים פרטית-  ח רומניה "שהפעולות09-51-01-15

צ"א- משלחת המועצה ליחסי חוץ כלכליים מתורכיה פעילות המטה09-51-03-03

03.01.17ארוחת צהרים , פולין- משלחת מקדימה פעולות09-51-01-15

03.01.17ארוחת צהרים , פולין- משלחת מקדימה פעולות09-51-01-15

אירוח ממלכתי פעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבההמערך המדיני09-51-03-05



מתורגמן- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

מתורגמן- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

מתורגמן- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

מתורגמנית- שהח אורוגוואיפעולות09-51-01-15

מתורגמנית- שהח אורוגוואיפעולות09-51-01-15

08.12.16מתורגמנית - נשיא הונדורס פעולות09-51-01-15

מדריך למשלחת פרלנטרים מיפןפעולות09-51-01-15

הזמנת מדריך למשלחת מויאטנםהמערך המדיני09-51-03-05

הזמנת מדריך למשלחת מויאטנםהמערך המדיני09-51-03-05

קופסאות מיתוגתקשוב09-51-02-10

קופסאות מיתוגתקשוב09-51-02-10

אירוח ממלכתיפעולות09-51-01-15

9/01/17צ ממלכתי "אפעולות09-51-01-15

צהרים במסעדת מודרן.אפעילות המטה09-51-03-03

פ"ר האופוזיציה מדרא"צ יו"אפעולות09-51-01-15

אירוח ממלכתי פעולות09-51-01-15

. בינואר18-17- טיפול במשלחת של הוותיקן בפעילות המטה09-51-03-03

בכירים מהמדינה האמריקאית - 15.12.2016-צהרים ב.אפעילות המטה09-51-03-03

בכירים מהמדינה האמריקאית - 15.12.2016-צהרים ב.אפעילות המטה09-51-03-03

13.12.16ארוחת צהריים - שגריר לא תושב קמבודיה פעולות09-51-01-15

13.12.16צ אורחים מודרן"א- חברי משלחת מפורטוגלפעולות09-51-01-15

אירוח ממלכתי פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים פגישה עם נשיאות קאזחסטאןפעולות09-51-01-15

07.12.16ארוחת צהריים - שרת התרבות של קולומביה פעולות09-51-01-15

07.12.16ארוחת צהריים - שרת התרבות של קולומביה פעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

 משתתפים7ארוחה להמערך המדיני09-51-03-05

נבה'ב בג"ארוחת צהריים שגריר ארהפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

צ אורחים" אITREחברי פרלמנט אירופאים מטעם ועדת פעולות09-51-01-15

צ אורחים" אITREחברי פרלמנט אירופאים מטעם ועדת פעולות09-51-01-15

ארוחת צהרייםפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

אירוח ממלכתי רחט אסופ מארח נציגים מקוריאהפעולות09-51-01-15

אירוח ממלכתי רחט אסופ מארח נציגים מקוריאהפעולות09-51-01-15

צ אורחים ומלווה"א- כנס לוטר פעולות09-51-01-15

צ אורחים ומלווה"א- כנס לוטר פעולות09-51-01-15

 איש מסעדת מודרן25- ארוחת צהריים ל פעילות המטה09-51-03-03

 איש מסעדת מודרן25- ארוחת צהריים ל פעילות המטה09-51-03-03

אירוח ממלכתח סמנכל אגף מזהת מארח את שגריר הולנדפעולות09-51-01-15

צ במסעדת מודרן" אECOWASנשיא פעולות09-51-01-15

צ במסעדת מודרן" אECOWASנשיא פעולות09-51-01-15

שירותי אירוחפעילות המטה09-51-03-03

שירותי אירוחפעילות המטה09-51-03-03

ארוחת צהריים האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ארוחת צהרייםהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ארוחת צהריים מסעדת מודרןפעולות09-51-01-15

 במסעדת מודרן15.6צ מלווים "א- שר החוץ אירלנדפעולות09-51-01-15

משלחת חברי פרלמנט מצרפת א צפעולות09-51-01-15

פ מארח את שגריר סין"ל אסו"סמנכ- אירוח ממלכתיפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

29.11.16חיים רגב - אירוח ממלכתי פעולות09-51-01-15

אירוח ממלכתיפעולות09-51-01-15



אירוח ממלכתי פעולות09-51-01-15

אירוח ממלכתיפעולות09-51-01-15

אירוח ממלכתי פעולות09-51-01-15

ארוחות צהריים אורחים ומלווים- כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

ארוחות צהריים אורחים ומלווים- כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים- אירוח ממלכתי פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים עם נציגי הצלב האדוםפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

ל"שר החוץ הרוסי לענייני ארב' ארוחת צהריים עם ספעולות אגף ארגונים09-51-03-01

צ עם שגריר נייד סינגפור"אפעולות09-51-01-15

ארוחות מלוים נשיא איטליה- אוליב אנד פיש פעולות09-51-01-15

ארוחות מלוים נשיא איטליה- אוליב אנד פיש פעולות09-51-01-15

 מסקוטלנדSPNביקור משלחת פעולות09-51-01-15

 חגי שגריר1/11/16ו מסין א צ 'ראש עיריית האנגזפעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים עם עוזר מזכיר המדינה לתקשורת ומידעפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

אירוח ממלכתי שגריר הונדורספעולות09-51-01-15

אירוח ממלכתי שגריר רואנדהפעולות09-51-01-15

.ארוחת צהריים של משלחת מאתיופיה במסעדת מודרןפעילות המטה09-51-03-03

.ארוחת צהריים של משלחת מאתיופיה במסעדת מודרןפעילות המטה09-51-03-03

ארוחות- משלחת מקדימה לביקור ראש ממשלת צרפת פעולות09-51-01-15

שגריר רואנדה- ארוח ממלכתי פעולות09-51-01-15

ארוחה-ביקור מנהלת אגודת המאיירים של ניו יורק פעילות המטה09-51-03-03

מועמדת לנשיאות מקסיקו- אירוח ממלכתי פעולות09-51-01-15

שר החקלאות בוטצואנה ארוחת צהריים אורחים ומלווהפעולות09-51-01-15

שר החקלאות בוטצואנה ארוחת צהריים אורחים ומלווהפעולות09-51-01-15

עורכת עיתון סטאר- ארוח ממלכתי פעולות09-51-01-15

ר מודרן"צ משלחת סוציאל דמוקרט בפא"אפעולות09-51-01-15

ארוחת צהרייםפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

אורחת צהריים מסעדת מודרןפעילות המטה09-51-03-03

שר החקלאות מבהוטן- ממלכתי מיכאל פעולות09-51-01-15

4/9/16משלחת מנהיגות פוליטים מוויייטנאם א צ פעולות09-51-01-15

סמנכל מזהת והשליח המי- צ ממלכתי "אפעולות09-51-01-15

ביקור שר החקלאות קמבודיהפעולות09-51-01-15

ביקור שר החקלאות קמבודיהפעולות09-51-01-15

ב מודרן"ממלכתי רחט אסיה מארח נציגים מארגון ארהפעולות09-51-01-15

קונסול הכבוד של ישראל בוולס- ממלכתי פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים- הזמנה בדיעבד פעולות אגף ארגונים09-51-03-01

א"סגן השגריר וא- ממלכתי פעולות09-51-01-15

2.8.16צ "א- אירוח ממלכתיפעולות09-51-01-15

2.8.16צ "א- אירוח ממלכתיפעולות09-51-01-15

 מודרן15.6.16צ "אפעולות09-51-01-15

ח פולין ארוחת מלווים"שהפעולות09-51-01-15

צ מקדימה"א- נשיאת ליבריה פעולות09-51-01-15

צ מקדימה"א- נשיאת ליבריה פעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

2016לשנת - יועץ חירום פעולות09-51-01-15

2016לשנת - יועץ חירום פעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבההמערך המדיני09-51-03-05

הזמנה מהסבההמערך המדיני09-51-03-05

הרצאה בנושא סייברפעילות המטה09-51-03-03

ביצוע סריקה טרמית לאיתור ואבחון מוקדי נזילות ורטיבהוצאות תפעול09-51-01-13

2015- התקנת ממירי יס בשגרירות - רבת עמון הוצאות תפעול09-51-01-13

מכשיר מדידההוצאות תפעול09-51-01-13



מכשיר מדידה לכבלי טלווזיה במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

וושינגטון אייל-החזר הוצאות אשלהוצאות תפעול09-51-02-12

רכבי משרד- 6תשלום אגרת הנתיב המהירהשתתפות במנהל הרכב09-51-01-11

ר חיים אמסל קולומביה ופרו"ד-ד מעבדות עסקיות"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ר חיים אמסל קולומביה ופרו"ד-ד מעבדות עסקיות"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 חיים אמסל22/07/16-ד לויאטנם"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 חיים אמסל22/07/16-ד לויאטנם"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

-1רכש צמחים עונתיים עבור רחבת הטקס ומרפסת קומה הוצאות תפעול09-51-01-13

-1רכש צמחים עונתיים עבור רחבת הטקס ומרפסת קומה הוצאות תפעול09-51-01-13

-1רכש צמחים עונתיים עבור רחבת הטקס ומרפסת קומה הוצאות תפעול09-51-01-13

-1רכש צמחים עונתיים עבור רחבת הטקס ומרפסת קומה הוצאות תפעול09-51-01-13

-1רכש צמחים עונתיים עבור רחבת הטקס ומרפסת קומה הוצאות תפעול09-51-01-13

צמחיה- שדרוג כיכר טקסהוצאות תפעול09-51-01-13

צמחיה- שדרוג כיכר טקסהוצאות תפעול09-51-01-13

צמחיה- שדרוג כיכר טקסהוצאות תפעול09-51-01-13

צמחיה- שדרוג כיכר טקסהוצאות תפעול09-51-01-13

צמחיה- שדרוג כיכר טקסהוצאות תפעול09-51-01-13

.צמחים עבור עבודת גינון במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

.צמחים עבור עבודת גינון במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

.צמחים עבור עבודת גינון במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

.צמחים עבור עבודת גינון במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

.צמחים עבור עבודת גינון במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

.צמחים עבור עבודת גינון במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

.צמחים עבור עבודת גינון במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

.צמחים עבור עבודת גינון במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

.צמחים עבור עבודת גינון במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

.צמחים עבור עבודת גינון במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

.צמחים עבור עבודת גינון במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

.צמחים עבור עבודת גינון במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

.צמחים עבור עבודת גינון במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

.צמחים עבור עבודת גינון במשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

מלונות לאומנים באולימפיאדת ריופרויקטים ופעולות09-51-03-04

מלונות לאומנים באולימפיאדת ריופרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016תחקירים ביטחון ואבטחה09-51-02-13

פ עם הגרמנים"תרגום מסמך במסגרת שתהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

תרגום מאנגלת לצרפתית של הסכם עם ממשלת בורקינה פאסוהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

4124 דגם TESA חברת 50/66שקוף /  חום PVCדבק הוצאות תפעול09-51-01-13

4124 דגם TESA חברת 50/66שקוף /  חום PVCדבק הוצאות תפעול09-51-01-13

 רם נחמיה03-15/12/16ג "מ לפנ"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 רם נחמיה03-15/12/16ג "מ לפנ"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ לאוקראינה בנושא הערכות חירום לגורמי ממשל"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ לאוקראינה בנושא הערכות חירום לגורמי ממשל"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

קנד מוכנות לחירום סין רם נחמיההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

קנד מוכנות לחירום סין רם נחמיההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

בנק שעות סקר תשתיותתקשוב09-51-02-10

הובלה+ פינוי זכוכיות מחסן חניון מנהלים הוצאות תפעול09-51-01-13

2016תחקירים ביטחון ואבטחה09-51-02-13

 אנגליה עבור ניקוסיהMACKWELLתאורת חירום תוצרת הוצאות תפעול09-51-02-12

LEDמנורת +גוף תאורת חירום הוצאות תפעול09-51-01-13

מחלקת רווחה - 2016רכישת חבילת יולדת הוצאות תפעול09-51-01-13

מסעדת אור הנר- עיתונאים ופרשנים בכירים מאירופה פעילות המטה09-51-03-03

ביקור מזכיר המדינה האמריקאי לעיניינם מדינייםפעולות09-51-01-15

שירות למצלמההוצאות תפעול09-51-02-12



שירות למצלמההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבהל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

הזמנה מהסבהל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

אור'השתתפות בכרטיס טיסה למופע שירה ומסיקה יניב דפעילות המטה09-51-03-03

איסור עישון לרחבי המשרד/ שילוט אזור עישון הוצאות תפעול09-51-01-13

איסור עישון לרחבי המשרד/ שילוט אזור עישון הוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת אבקת חלב מזון לתינוקותהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הדרכה בגובהביטחון ואבטחה09-51-02-13

 לאה שקד15/12/16-01/01/17 15ד לויאטנם "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 לאה שקד15/12/16-01/01/17 15ד לויאטנם "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

סדנאות תקשורתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

2016יולי - שירותי קשבות זרה פעילות המטה09-51-03-03

31.12.2016אישור ועדת מכרזים עד -חשבות תקשורת זרהפעילות המטה09-51-03-03

31.12.2016אישור ועדת מכרזים עד -חשבות תקשורת זרהפעילות המטה09-51-03-03

31.12.2016אישור ועדת מכרזים עד -חשבות תקשורת זרהפעילות המטה09-51-03-03

2016אוגוסט - שירותי קשבות זרה פעילות המטה09-51-03-03

לרחבי המשרד (יציאה+מרחב מוגן)שלטים פולטי אור הוצאות תפעול09-51-01-13

לרחבי המשרד (יציאה+מרחב מוגן)שלטים פולטי אור הוצאות תפעול09-51-01-13

לרחבי המשרד (יציאה+מרחב מוגן)שלטים פולטי אור הוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת שלטים עבור המשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת שלטים עבור המשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת שלטים עבור המשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת שלטים עבור המשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת שלטים עבור המשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת שלטים עבור המשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

אלבומים- שי ליולדת הוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

אספקת ריהוט ותיקוני רהיטים וריפודיםהוצאות תפעול09-51-01-13

כיסאות לחדרי ישיבותהוצאות תפעול09-51-01-13

כיסאות לחדרי ישיבותהוצאות תפעול09-51-01-13

מלאי מחסן משק- כיסאות מנהלים הוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת תרמומטר לפרוייקט בקמרוןהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2016תחקירים ביטחון ואבטחה09-51-02-13

צמידי זיהוי למבקריםשמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

אוקראינה- מ טראומה דחופה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

אוקראינה- מ טראומה דחופה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

כנס ראשי דתות המזרח לבין המנהיגות הרוחנית בישראלפרויקטים ופעולות09-51-03-04

גלגלים עבור מחלקת דיפהוצאות תפעול09-51-01-13

גלגלים עבור מחלקת דיפהוצאות תפעול09-51-01-13

4*8סלי נרוסטה למחסום הוצאות תפעול09-51-01-13

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

מורה דרך- ח חוף השנהב "שהפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ייעוץ בפרסיתפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03



הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

צ"א- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

צ"א- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ארוחת צהריים- חברי פרלמנט מדרום אמריקה פעולות09-51-01-15

כבלים תקתשורתתקשוב09-51-02-10

כבלים תקתשורתתקשוב09-51-02-10

כבלי רשתתקשוב09-51-02-10

כבלי רשתתקשוב09-51-02-10

כבלי רשתתקשוב09-51-02-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ח"השתלמות בנות שירות לאומי לכניסה לתפקיד במשההדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

בנות זוג חוזרים משליחות/סדנא לבניהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

בנות שליחים חוזרים/סדנא לבניהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ר בטחון מולדת"ונסון יו'ביקור סנאטור רון גפעולות09-51-01-15

רכישת ביגוד קט רגל ושחמט- ספורט אגריפס הוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת ביגוד קט רגל ושחמט- ספורט אגריפס הוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת קומפוסטר עבור נציגות ינגוןהוצאות תפעול09-51-02-12

מ" קשתו2016פסטיבל תיאטרון פרינג באר שבע פעילות המטה09-51-03-03

ל קטוביץ פולין"פסטיבל תיאטרון בינפעילות המטה09-51-03-03

רכישת כרטיסי טיסה לפסטיבל תיאטרון קטוביץ פוליןפעילות המטה09-51-03-03

 ארוחת צהריים מלווהCFIמשלחת פעולות09-51-01-15

 ארוחת צהריים מלווהCFIמשלחת פעולות09-51-01-15

 מלווה28/8/16שר החקלאות קמבודיה אע פעולות09-51-01-15

צ לנהג"א - 4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

 מלווה7/9/16משלחת מנהיגות פוליטים מוויייטנאם א ע פעולות09-51-01-15

ע לנהג במסעדת ארמנדו" בריטניה אCFIמשלחת פעולות09-51-01-15

ע לנהג במסעדת ארמנדו" בריטניה אCFIמשלחת פעולות09-51-01-15

20.6.2016-צהרים עבור תת מזכל האום ב.אפעילות המטה09-51-03-03

ע לנהג המשלחת במסעדת אמרנדו"א-משלחת מטוגו פעולות09-51-01-15

ארוחת מלווים מסעדת ארמנדו- כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

ביקור שר לבטחון פנים וויטנאםפעולות09-51-01-15

ארוחת מלווה- מ ושר הפנים של בלגיה "סגן רוהפעולות09-51-01-15

נהג-פ ולמשפטים של אוגנדה ארוחות מלווה"שר לבטפעולות09-51-01-15

נהג-פ ולמשפטים של אוגנדה ארוחות מלווה"שר לבטפעולות09-51-01-15

נהג-פ ולמשפטים של אוגנדה ארוחות מלווה"שר לבטפעולות09-51-01-15

נהג-פ ולמשפטים של אוגנדה ארוחות מלווה"שר לבטפעולות09-51-01-15

אע לנהג מלווה+ אצ פעולות09-51-01-15

 מסקוטלנדSPNביקור משלחת פעולות09-51-01-15

1-2/11/16 א ע מלווה2ו מסין  'ראש עיריית האנגזפעולות09-51-01-15

1-2/11/16 א ע מלווה2ו מסין  'ראש עיריית האנגזפעולות09-51-01-15

ישראל- כיה 'חברי פרלמנט וחברי אגודת הידידות צפעולות09-51-01-15

ישראל- כיה 'חברי פרלמנט וחברי אגודת הידידות צפעולות09-51-01-15

ר האופוזיציה יוון ארוחות נה"נשיא מפלגת השמרנים ויופעולות09-51-01-15

 ארוחות נהג בארמנדוSCFIחברי פרלמנט סקוטים שמרנים פעולות09-51-01-15

ארוחת ערב נהג- השרה לעובדים זרים מסרילנקה פעולות09-51-01-15

ארוחת ערב נהג- השרה לעובדים זרים מסרילנקה פעולות09-51-01-15

 ארמנדו14.12ארוחת מלוה - חברי משלחת מפורטוגלפעולות09-51-01-15



.ארוחת ערב נהג- שרת התרבות של קולומביה פעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

ביקור משלחת רפובליקנים מצרפתפעולות09-51-01-15

חברי פרלמנט האיחוד האירופי סיעה שמרנית א ע מלווהפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב מלווים- נשיא הסנאט הצרפתי פעולות09-51-01-15

הרצאות בקורס חוקרים ותיקיםפעילות המטה09-51-03-03

הרצאות בקורס חוקרים ותיקיםפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהביטחון ואבטחה09-51-02-13

ל"תשלום אשביטחון ואבטחה09-51-02-13

ל"תשלום אשביטחון ואבטחה09-51-02-13

ל"תשלום אשביטחון ואבטחה09-51-02-13

הזמנה מהסבהשמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

 יחיאל קופרשטיין2016יוני - מ לאוקריאנה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 יחיאל קופרשטיין2016יוני - מ לאוקריאנה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

17.11.16-01.12.16ד בקולומביה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

17.11.16-01.12.16ד בקולומביה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 יחיאל קופרשטיין03-14/12/16ג "מ לפנ"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 יחיאל קופרשטיין03-14/12/16ג "מ לפנ"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מדריך למשלחת עמזים מרבת עמוןהמערך המדיני09-51-03-05

.עולם+ מפות מדינה הוצאות תפעול09-51-01-13

.עולם+ מפות מדינה הוצאות תפעול09-51-01-13

.עולם+ מפות מדינה הוצאות תפעול09-51-01-13

.עולם+ מפות מדינה הוצאות תפעול09-51-01-13

.עולם+ מפות מדינה הוצאות תפעול09-51-01-13

אסמרה דירת שרד- תמונות2מיסגור הוצאות תפעול09-51-02-12

מיסגור תמונותהוצאות תפעול09-51-02-12

. תמונות לנציגות3מיסגור -אתונההוצאות תפעול09-51-02-12

 תמונות3מיסגור הוצאות תפעול09-51-02-12

ע משלחת סטודנטים מירדן"אפעילות המטה09-51-03-03

ארוחת צהריים אורחים ומלווים- סמניר מיקה פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים אורחים ומלווים- סמניר מיקה פעולות09-51-01-15

ארוחת ערב אורחים ומלווים- כנס לוטרפעולות09-51-01-15

ארוחת ערב אורחים ומלווים- כנס לוטרפעולות09-51-01-15

 איש16- ארוחה עבור ועד הגנה גרמניה פעולות09-51-01-15

ט ארוחה בשיפודיה"זים אמל"כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

זים מאסיה"ע כנס עמ"אפעילות המטה09-51-03-03

MASSCHALLENGEל וקבוצת מתכנתים של "אירוח מנכפעילות המטה09-51-03-03

מנהל פרויקט חיצוני- האג ל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

מנהל פרויקט חיצוני- האג ל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

מנהל פרויקט חיצוני- האג ל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

חידוש מלאי תרופות מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

חידוש מלאי תרופות מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

חידוש מלאי תרופות מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

חידוש מלאי תרופות מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

חידוש מלאי תרופות מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

חידוש מלאי תרופות מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

חידוש מלאי תרופות מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

חידוש מלאי תרופות מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

זימון תורים לנציגויותפעילות המטה09-51-03-03

זימון תורים לנציגויותפעילות המטה09-51-03-03

שיכפול מפתחות עבור הבקרהשמירה וביטחון בארץ09-51-01-16

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15



ח פולין צלם"שהפעולות09-51-01-15

נשיאת ליבריהפעולות09-51-01-15

נשיאת ליבריהפעולות09-51-01-15

צלם לכתבי אמנה בית הנשיאפעולות09-51-01-15

צלם לכתבי אמנה בית הנשיאפעולות09-51-01-15

צלם- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

צלם- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

צלם- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

צלם- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

צלם- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

צלם- נשיא גואטמלה פעולות09-51-01-15

רוהמ רוסיה-לכל ימי הביקור - צלםפעולות09-51-01-15

רוהמ רוסיה-לכל ימי הביקור - צלםפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

צלם- ביקור רומ צרפתפעולות09-51-01-15

צלם- ביקור רומ צרפתפעולות09-51-01-15

צלם- ביקור רומ צרפתפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

11-13/1/17אמייקה צלם 'ראש ממשלת גפעולות09-51-01-15

11-13/1/17אמייקה צלם 'ראש ממשלת גפעולות09-51-01-15

צלם עבור נשיא הונדורספעולות09-51-01-15

 נועה שפי13-20.11.2016ד לאקרה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 נועה שפי13-20.11.2016ד לאקרה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

שכר ודוח לרן כהן אהרונוב- '16מאי - קנד גאנההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

שכר ודוח לרן כהן אהרונוב- '16מאי - קנד גאנההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2016גליה איפנברגר קנד גאנה מאי האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2016גליה איפנברגר קנד גאנה מאי האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

טיפול ורישוי מטבחהוצאות תפעול09-51-01-13

אריחי ספוג לחדר כושרהוצאות תפעול09-51-02-12

אריחי ספוג לחדר כושרהוצאות תפעול09-51-02-12

חורחה-צלם- שהח אורוגוואיפעולות09-51-01-15

חורחה-צלם- שהח אורוגוואיפעולות09-51-01-15

שרת החוץ של אוסטרליה צלםפעולות09-51-01-15

שרת החוץ של אוסטרליה צלםפעולות09-51-01-15

שר החוץ סרביה א צ צלםפעולות09-51-01-15

6/9/16משלחת מנהיגות פוליטית מווייטנאם א צ פעולות09-51-01-15

6/9/16משלחת מנהיגות פוליטית מווייטנאם א צ פעולות09-51-01-15

'צלמת מירי שמעונוביץ- ח תורכמניסטאן "שהפעולות09-51-01-15

'צלמת מירי שמעונוביץ- ח תורכמניסטאן "שהפעולות09-51-01-15

ח בלגיה צלם"שהפעולות09-51-01-15

ח בלגיה צלם"שהפעולות09-51-01-15

צלם- כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

צלם- כיה 'ר פרלמנט צ"יופעולות09-51-01-15

צלמת- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

צלמת- נשיאת פרלמנט אוסטריה פעולות09-51-01-15

צלמת- ביקור נשיא פרגוואיפעולות09-51-01-15

צלמת- ביקור נשיא פרגוואיפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

ייעוץ מידע והסברהפעילות המטה09-51-03-03

ייעוץ מידע והסברהפעילות המטה09-51-03-03



שעות מרצה בנושא לימודי מקרא למורי בתי ספר יום א 15הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

שעות מרצה בנושא לימודי מקרא למורי בתי ספר יום א 15הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2-16קייטנת לאה לילדי עובדי משרד החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

2-16קייטנת לאה לילדי עובדי משרד החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

יום צילום עבור כנס שופטיםהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

כ"ציוד עבור שדרוג חדהוצאות תפעול09-51-01-13

כ"ציוד עבור שדרוג חדהוצאות תפעול09-51-01-13

כ"ציוד עבור שדרוג חדהוצאות תפעול09-51-01-13

כ"ציוד עבור שדרוג חדהוצאות תפעול09-51-01-13

כ"ציוד עבור שדרוג חדהוצאות תפעול09-51-01-13

כ"ציוד עבור שדרוג חדהוצאות תפעול09-51-01-13

כ"ציוד עבור שדרוג חדהוצאות תפעול09-51-01-13

כ"ציוד עבור שדרוג חדהוצאות תפעול09-51-01-13

כ"ציוד עבור שדרוג חדהוצאות תפעול09-51-01-13

כ"ציוד עבור שדרוג חדהוצאות תפעול09-51-01-13

כ"ציוד עבור שדרוג חדהוצאות תפעול09-51-01-13

כ"ציוד עבור שדרוג חדהוצאות תפעול09-51-01-13

כ"ציוד עבור שדרוג חדהוצאות תפעול09-51-01-13

א" במלון דן תDAY USEבוש .פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

א" במלון דן תDAY USEבוש .פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

חברי פרלמנט צרפת פגישותפעולות09-51-01-15

31/5/16מש חב פרלמנט מצרפת א ע אורחים פעולות09-51-01-15

חברי פרלמנט צרפת פגישותפעולות09-51-01-15

חברי פרלמנט צרפת פגישותפעולות09-51-01-15

ביקור היועץ לביטחון לאומי למצליף הדמוקרטי בקונגרספעולות09-51-01-15

31/5/16מש חב פרלמנט מצרפת א ע מלווה פעולות09-51-01-15

ארוחת ערבפעולות09-51-01-15

ע מלווים במלון דן תא"בוש א.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

ע מלווים במלון דן תא"בוש א.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

15.08.16ע במלון דן תא "בוש א.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

בוש פגישה עם כיבוד קל במלון דן תא.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

 ארוחות זקיף14-15.05.16ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

 ארוחות זקיף14-15.05.16ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

 ארוחות זקיף14-15.05.16ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

 ארוחות זקיף14-15.05.16ח נורבגיה "שהפעולות09-51-01-15

משלחת בי פרטיזנית בראשות קרי בוקר א צ אורחיםמלוויםפעולות09-51-01-15

משלחת בי פרטיזנית בראשות קרי בוקר א צ אורחיםמלוויםפעולות09-51-01-15

משלחת בי פרטיזנית בראשות קרי בוקר א צ מלוויםפעולות09-51-01-15

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

4-9.9.16משלחת שרים ובכירים מפנמה פעילות המטה09-51-03-03

שרת החוץ של אוסטרליה ארוחת מלוויםפעולות09-51-01-15

שרת החוץ של אוסטרליה ארוחת צהריים יצחק הרצוגפעולות09-51-01-15

 פרלמנט אירופיEPPביקור נשיא סיעת ה פעולות09-51-01-15

 פרלמנט אירופיEPPביקור נשיא סיעת ה פעולות09-51-01-15

ר מהאיחוד האירופי"ביקור מתאם הלוטפעולות09-51-01-15

לינת אוחריםפעולות09-51-01-15



לינת אוחריםפעולות09-51-01-15

4.12גחלים רחובות-ארוחת מלוים- שהח אורוגוואיפעולות09-51-01-15

4.12גחלים רחובות-ארוחת מלוים- שהח אורוגוואיפעולות09-51-01-15

משלחת מנהיגים צעירים מאוסטריהפעולות09-51-01-15

משלחת מנהיגים צעירים מאוסטריהפעולות09-51-01-15

מחסן משק- מקררי קוביה + רכישת מקררי מיני בר הוצאות תפעול09-51-01-13

מחסן משק- מקררי קוביה + רכישת מקררי מיני בר הוצאות תפעול09-51-01-13

מחסן משק- מקררי קוביה + רכישת מקררי מיני בר הוצאות תפעול09-51-01-13

2016-תיקים לילדי עובדי משרד המתגייסים לצהלהוצאות תפעול09-51-01-13

(רם רומיש)משתלת רומיש- מ ליאונדה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

(רם רומיש)משתלת רומיש- מ ליאונדה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.רכישת ציוד עבור הפעלת משתלה בקמרוןהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.רכישת ציוד עבור הפעלת משתלה בקמרוןהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.רכישת ציוד עבור הפעלת משתלה בקמרוןהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.רכישת ציוד עבור הפעלת משתלה בקמרוןהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.רכישת ציוד עבור הפעלת משתלה בקמרוןהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.רכישת ציוד עבור הפעלת משתלה בקמרוןהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.רכישת ציוד עבור הפעלת משתלה בקמרוןהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.רכישת ציוד עבור הפעלת משתלה בקמרוןהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.רכישת ציוד עבור הפעלת משתלה בקמרוןהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

(הפרדה מיכל סולר)הרכבת מעקה קיים על הגג הוצאות תפעול09-51-01-13

קמרון- מ תחילת פעילות"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

קמרון- מ תחילת פעילות"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

קמרון- מ תחילת פעילות"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מורה דרך- כנס לוטר פעולות09-51-01-15

מורה דרך ללווי המשלחתפעולות09-51-01-15

28/8/16הדרכת שר החקלאות של קמבודיה ב פעולות09-51-01-15

 מהפרלמנט ההולנדיD66ביקור צעירי מפלגת הפעולות09-51-01-15

מורה דרך- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא סיירה לאוןפעולות09-51-01-15

חשיפה- ל"אירוח במאים צעירים מחופעילות המטה09-51-03-03

חשיפה- ל"אירוח במאים צעירים מחופעילות המטה09-51-03-03

חשיפה- ל"אירוח במאים צעירים מחופעילות המטה09-51-03-03

רכישת מושבים - 2016- אילות -כנס אילתפעילות המטה09-51-03-03

הפעלת מיצג ישראל בבנלגורפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הפעלת מיצג ישראל בבנלגורפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הפעלת מיצג ישראל בבנלגורפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הפעלת מיצג ישראל בבנלגורפרויקטים ופעולות09-51-03-04

.2016הפעלת מיצג הדלתות בסינגפור בדצמבר פרויקטים ופעולות09-51-03-04

.2016הפעלת מיצג הדלתות בסינגפור בדצמבר פרויקטים ופעולות09-51-03-04

.2016הפעלת מיצג הדלתות בסינגפור בדצמבר פרויקטים ופעולות09-51-03-04

.2016הפעלת מיצג הדלתות בסינגפור בדצמבר פרויקטים ופעולות09-51-03-04

כיבוד ליומיים-  וסייבר HLSכנס פעילות המטה09-51-03-03

ינואר-הפקת סרטוני תדמית לייפסטיילפעילות המטה09-51-03-03

ינואר-הפקת סרטוני תדמית לייפסטיילפעילות המטה09-51-03-03

הפקת סרטוני תדמיתפעילות המטה09-51-03-03

הפקת סרטוני תדמיתפעילות המטה09-51-03-03

מופע תרבות- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

כיבוד -2016טקס לפורשים משירות החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

כיבוד עבור טקס הכנסת ספר תורהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ל היוצא דורי גולד"קייטרינג מסיבת פרידה מהמנכפעולות09-51-01-15

תיקון אסלות תלויותהוצאות תפעול09-51-01-13

מסעדת פסקדוס- עיתונאים ופרשנים בכירים מאירופה פעילות המטה09-51-03-03



21/9/16משלחת מבית הלורדים מבריטניה א ע אורחים פעולות09-51-01-15

ב"דיאלוג ארה" - פסקדוס" במסעדת 6.11-ערב ב.אפעילות המטה09-51-03-03

בדיעבד-לינה וטיסה לאליעזר הלפר- החזר הוצאותהמערך המדיני09-51-03-05

בדיעבד-לינה וטיסה לאליעזר הלפר- החזר הוצאותהמערך המדיני09-51-03-05

 זכוכיות בקיר מערבי2החלפת הוצאות תפעול09-51-01-13

 זכוכיות בקיר מערבי2החלפת הוצאות תפעול09-51-01-13

סדנאות תקשורתהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

רישיונותתקשוב09-51-02-10

ODT- קורס מתמחי מנהל הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ODT- קורס מתמחי מנהל הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

 הרצאות2קורס מתמחי מנהל הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

 הרצאות2קורס מתמחי מנהל הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סדנא לקורס מתמחי מנהלהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

סדנא לקורס מתמחי מנהלהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ASLTתיקון ובדיקת כרטיס ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ASLTתיקון ובדיקת כרטיס ביטחון ואבטחה09-51-02-13

קצה' תיקון יחביטחון ואבטחה09-51-02-13

ארוחה עבור סמינר מיקה ביטחוניפעולות09-51-01-15

22.3.16צ "אפעולות09-51-01-15

נדב בלפר- מחנה עיניים בקמבודיההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

נדב בלפר- מחנה עיניים בקמבודיההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.נייר טישו לארוחות רשמיותהוצאות תפעול09-51-01-13

.רכישת עצי הדר לשתילה בפרוייקט טיפה בסנגלפרויקטים ופעולות09-51-03-04

.ברכה אור-פ חקלאי בין ישראל להודו"מ פיתוח שת"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.ברכה אור-פ חקלאי בין ישראל להודו"מ פיתוח שת"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

רכישת ציוד מדידה ובקרה לפרוייקט בקמרוןהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

רכישת ציוד מדידה ובקרה לפרוייקט בקמרוןהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

רכישת מיקרוסקופ עבור מחנה עיניים בטוגופרויקטים ופעולות09-51-03-04

רכישת מיקרוסקופ עבור מחנה עיניים בטוגופרויקטים ופעולות09-51-03-04

אריחי תיקרההוצאות תפעול09-51-02-12

אריחי תיקרההוצאות תפעול09-51-02-12

רווחה - 2016- רכישת מתנות ליוצאים לחול הוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה אחרונה- ל ''מתנות לימי הולדת לעובדים בחוהוצאות תפעול09-51-01-13

אוראל אפללו- ח טכני "שכר עבודה עוזרת מחסן בטמביטחון ואבטחה09-51-02-13

הזמנה מהסבהביטחון ואבטחה09-51-02-13

אוראל אפללו- שכר עבטדה מנהלת מחסן ביטחון ואבטחה09-51-02-13

ל פסטיבל מדיטרנה אשדוד"אירוח אמנים מחופעילות המטה09-51-03-03

ל פסטיבל מדיטרנה אשדוד"אירוח אמנים מחופעילות המטה09-51-03-03

פנינה.ם "הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים קשתופרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13



הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

ם-ל לתיאטרון בובות בי"ארוחת צ לאורחי פסטיבל בינפעילות המטה09-51-03-03

ארוחת צהריים אורחים ומלווים במסעדת טורופעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים אורחים ומלווים במסעדת טורופעולות09-51-01-15

21/7/16 א צ אלון אושפיז EPP-נשיא סיעת הפעולות09-51-01-15

21/7/16 א צ אלון אושפיז EPP-נשיא סיעת הפעולות09-51-01-15

ב"משלחת מארה- צ "אפעילות המטה09-51-03-03

ארוחה עבור משלחתפעולות09-51-01-15

ארוחה עבור משלחתפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

ממלכתי גרמי ייששכרוף מארח את שגרירת פינלנד בישראלפעולות09-51-01-15

 סועדים משלחת יוון14צהריים .אביטחון ואבטחה09-51-02-13

 סועדים משלחת יוון14צהריים .אביטחון ואבטחה09-51-02-13

שגריר בריטניה- צ ממלכתי "אפעולות09-51-01-15

ל"אורח לשכת מנכפעולות09-51-01-15

משלחת מקדימה נשיא איטליהפעולות09-51-01-15

משלחת מקדימה נשיא איטליהפעולות09-51-01-15

מ לוכסמבורג"ביקור רהפעולות09-51-01-15

אירוח ממלכתיפעולות09-51-01-15

אירוח ממלכתיפעולות09-51-01-15

14/11/16משלחת מקדימה מפולין א צ פעולות09-51-01-15

14/11/16משלחת מקדימה מפולין א צ פעולות09-51-01-15

מ ושר הפנים של בלגיה א צ ראש המלל"סגן רוהפעולות09-51-01-15

 מסקוטלנדSPNביקור משלחת פעולות09-51-01-15

14/2/2017ט "ארוחת ערב כנס שגרירי אמלהעברות עובדים ומטעני09-51-02-06

 איש50-ארוחת ערב ל- כנס ראשי נציגויות אירופה העברות עובדים ומטעני09-51-02-06

ארוחת צהריים אורחים-ר פרלמנט אלבניה"ביקור סגנית יופעולות09-51-01-15

פגישה ממלכית עם משלחת רוסיהפעולות09-51-01-15

13.12.16גורדון - רודיקה רדיאן - אירוח ממלכתי פעולות09-51-01-15

12.12ע אורחים טורו "א- חברי משלחת מפורטוגלפעולות09-51-01-15

12.12ע אורחים טורו "א- חברי משלחת מפורטוגלפעולות09-51-01-15

זים אסיה"כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

זים אסיה"כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

לינה הלווית שמעון פרספעולות09-51-01-15

זים במלון פרימה"לינת עמ- 2016חשיפה למוזיקה פעילות המטה09-51-03-03

זים במלון פרימה"לינת עמ- 2016חשיפה למוזיקה פעילות המטה09-51-03-03

נוהל חבצלת- מלון פרימה רויאל - חדרים למאבטחים פעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

סיור במחנה יהודה- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

סיור טעימות בשוק מחנה יהודה עבור משלחתפעולות09-51-01-15

סיור בשוק- כנס לוטר פעולות09-51-01-15

ח אוסטריה"ביקור שה- דמי ביטול פעולות09-51-01-15

אחזקת עמדת שילוט דיגיטליתתקשוב09-51-02-10

רישיון להפעלת שילוט דיגיטליהוצאות תפעול09-51-01-13

ארוחת ערבפעילות המטה09-51-03-03

ארוחת ערבפעילות המטה09-51-03-03

רכישת מזוזות לנציגויות חולהוצאות תפעול09-51-02-12

מזוזות ובתי מזוזותהוצאות תפעול09-51-02-12

לא עבר בטיוב- מתנות מאור פעולות09-51-01-15

USBחסמי תקשוב09-51-02-10



הרכש' שלט מדבקה למחהוצאות תפעול09-51-01-13

פנקס כחולהמערך המדיני09-51-03-05

עבור הדרכת עוב, קשיח- רכישת סרגל פקודות עבור מרכבההוצאות תפעול09-51-01-13

.'הדיפ' מעטפות חומות עבור מחהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת מעטפותהוצאות תפעול09-51-02-12

הדפסת אישור כניסה זמניים לחניון מנהליםהוצאות תפעול09-51-01-13

פס חיתוך+ מדבקות לייזר הוצאות תפעול09-51-01-13

.ח"הזמנת ציוד לבית הדפוס במשההוצאות תפעול09-51-01-13

.ח"הזמנת ציוד לבית הדפוס במשההוצאות תפעול09-51-01-13

.ח"הזמנת ציוד לבית הדפוס במשההוצאות תפעול09-51-01-13

.ח"הזמנת ציוד לבית הדפוס במשההוצאות תפעול09-51-01-13

עבור רכישת דלתות לפתחי איו,ר.נ.ר' תשלום לחב-בוקרשטהוצאות תפעול09-51-02-12

ברן רוני-החזר הוצאות אשלהוצאות תפעול09-51-02-12

מ"שילוט למחלקת בנאהוצאות תפעול09-51-01-13

מ"שילוט למחלקת בנאהוצאות תפעול09-51-01-13

ד מעבדות עסקיות"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ד מעבדות עסקיות"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

משלוח+ מתקן תליה לאבקות הוצאות תפעול09-51-01-13

משלוח+ מתקן תליה לאבקות הוצאות תפעול09-51-01-13

 דב רבר04-16/12/16מ להודו הדברה משולבת "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 דב רבר04-16/12/16מ להודו הדברה משולבת "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

1/8/16-נציג ציבור בוועדת בוחנים בהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

עמרם חזן בנושא חקלאות- מ לאוקראינה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

עמרם חזן בנושא חקלאות- מ לאוקראינה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

5.9.2016 - 20.8.16ד ירקות בסין"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

5.9.2016 - 20.8.16ד ירקות בסין"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ארוחת צהריים- משלת ידידות צרפת פעולות09-51-01-15

ארוחת צהריים- משלת ידידות צרפת פעולות09-51-01-15

צ מלווים"א- מקדימה מושל קנדה פעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

14/12- ארוחת צהריים ב- דיאלוג עם האיחוד האירופי פעילות המטה09-51-03-03

משלחת עמזים-מסעדת אל גאוצו חיפה-ארוחת צהרייםהמערך המדיני09-51-03-05

זים ירדן"ארוחת צהריים לעמהמערך המדיני09-51-03-05

 שנה לשחרור יהודה ושומרון50-כתיבת מאמרפעילות המטה09-51-03-03

15/11/16-נציג ציבור בוועדת מינויים בהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ליווי קורס ראשי נציגויותהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ליווי קורס ראשי נציגויותהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

גלילי עופרתביטחון ואבטחה09-51-02-13

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

ח"ציוד עבור טכנאי בטמביטחון ואבטחה09-51-02-13

מלגת לימודיםהמערך המדיני09-51-03-05

מנילה-ד אבטחת מזון וחקלאות"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מנילה-ד אבטחת מזון וחקלאות"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ל לתיאטרון בובות"ם לאורחי חשיפה הבינ-סיור מודרך ביפעילות המטה09-51-03-03

תכנון וייעוץ למערך הדחה בחדר אוכל בשריהוצאות תפעול09-51-01-13

יעוץפעולות09-51-01-15

אורי מלר- מחנה עיניים בקמבודיההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

אורי מלר- מחנה עיניים בקמבודיההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ג"ליווי קורס צוערים להדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10



טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

רקדנים ושופטים בתחום המחול,אירוח כוריאוגרפיםפעילות המטה09-51-03-03

2016ל למחול ילדים ונוער "חשיפה בינ-מחול שלםפעילות המטה09-51-03-03

2016ל למחול ילדים ונוער "חשיפה בינ-מחול שלםפעילות המטה09-51-03-03

2016ל "אירוח מנהלים עמנותיים בשבוע המחול הבינפעילות המטה09-51-03-03

2016ל "אירוח מנהלים עמנותיים בשבוע המחול הבינפעילות המטה09-51-03-03

AN ISRAELI ROAD-360קליפ עם מצלמת פעילות המטה09-51-03-03

 הנופלים בשירות החוץ16הפקת סרטוני זיכרון על הוצאות תפעול09-51-01-13

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

דנן-החזר הוצאות אשלהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

מהסכם חשכל - BENQ2450מסכים תקשוב09-51-02-10

רכישת מסכים למלאיתקשוב09-51-02-10

גלגלי גריפהתקשוב09-51-02-10

גלגלי גריפהתקשוב09-51-02-10

ם"קשתו.ל"ם מחו-השתתפות במימון לינת זמרי אופרה ביפעילות המטה09-51-03-03

ל"סיורים בטחוניים ליוצאים לחוהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ייעוץ מחקר דעת קהלפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

 מהפרלמנט ההולנדיD66ביקור צעירי מפלגת הפעולות09-51-01-15

מסכות לנציגויותהוצאות תפעול09-51-02-12

נסיעת טכנאי להתקנההוצאות תפעול09-51-02-12

נסיעת טכנאי להתקנההוצאות תפעול09-51-02-12

נסיעת טכנאי להתקנההוצאות תפעול09-51-02-12

אצבע קריאה והנצ, רימונים, תיק לספר תורה כולל כיתובהוצאות תפעול09-51-01-13

מורה דרך- ראש כח המשימה מסין פעולות09-51-01-15

כנס קבטים מסיימיםביטחון ואבטחה09-51-02-13

זים"מרצה כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

זים אסיה"מרצה כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

מלון הרודס הרצליה- מחוקקים סייבר פעולות09-51-01-15

מלון הרודס הרצליה- מחוקקים סייבר פעולות09-51-01-15

29/8/16-נציג ציבור בוועדת מינויים בהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

19/7/16-נציג ציבור בוועדת מינויים בהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

19/7/16-נציג ציבור בוועדת מינויים בהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

אחזקת מעליות רבת עמון 1הוצאות תפעול09-51-02-12

אחזקת מעליות רבת עמון 1הוצאות תפעול09-51-02-12

אחזקת מעליות רבת עמון 1הוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

8/11/16הרצאה בתאריך - קורס כלכלה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

8/11/16הרצאה בתאריך - קורס כלכלה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

8/11/16הרצאה בתאריך - קורס כלכלה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

8/11/16הרצאה בתאריך - קורס כלכלה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

יין- מתנות לעובדים בארץ  - 2016חנוכה הוצאות תפעול09-51-01-13

ייעוץ אינטרנט בספרדיתפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03



ח פולין ארוחת מלווים"שהפעולות09-51-01-15

חבר פרלמנט מגרמניהפעולות09-51-01-15

מ"מחסן בנא- ציוד חד פעמיהוצאות תפעול09-51-01-13

תיקוןתקשוב09-51-02-10

SPARTAנוהל חבצלת חברת - שירותי הסעות פעולות09-51-01-15

2016התחייבות שנתית -ספרטהפעולות09-51-01-15

2016התחייבות שנתית ראשי מדינה -ספרטהפעולות09-51-01-15

מפגש קבוצות של בעלי צרכים מיוחדים-הבית של רונית פעילות המטה09-51-03-03

2016-2017מאמנת לעונה - כדורשת הוצאות תפעול09-51-01-13

2016-2017מאמנת לעונה - כדורשת הוצאות תפעול09-51-01-13

עבודות חשמלהוצאות תפעול09-51-02-12

עבודותהוצאות תפעול09-51-02-12

החזרי הוצאות אשלהוצאות תפעול09-51-02-12

החזרי הוצאות אשלהוצאות תפעול09-51-02-12

החזרי הוצאות אשלהוצאות תפעול09-51-02-12

2016-  כדורגל לקבוצת השחקנים של המשרד 2רכישת הוצאות תפעול09-51-01-13

 יואן זוסמן07-15/12/16מ לאוקראינה "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 יואן זוסמן07-15/12/16מ לאוקראינה "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

תכנון מזוגהוצאות תפעול09-51-02-12

 מטר900. בדיקה של התקרות האקוסטיות בבנייןהוצאות תפעול09-51-01-13

מ"אטימות הממ+ כ"בדיקת רישוי למערכת סינון אבהוצאות תפעול09-51-01-13

מ"אטימות הממ+ כ"בדיקת רישוי למערכת סינון אבהוצאות תפעול09-51-01-13

מנות מזון לשעת חירוםפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

שירותי ייעוץ לוועדת המכרזיםהוצאות תפעול09-51-01-13

שירותי ייעוץ לוועדת המכרזיםהוצאות תפעול09-51-01-13

שירותי ייעוץ לוועדת המכרזיםהוצאות תפעול09-51-01-13

שירותי ייעוץ לוועדת המכרזיםהוצאות תפעול09-51-01-13

שירותי ייעוץ לוועדת המכרזיםהוצאות תפעול09-51-01-13

שירותי ייעוץ לוועדת המכרזיםהוצאות תפעול09-51-01-13

שירותי ייעוץ לוועדת המכרזיםהוצאות תפעול09-51-01-13

שירותי ייעוץ לוועדת המכרזיםהוצאות תפעול09-51-01-13

שירותי ייעוץ לוועדת המכרזיםהוצאות תפעול09-51-01-13

שירותי ייעוץ לוועדת המכרזיםהוצאות תפעול09-51-01-13

ז אסיה"מורה דרך כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

מדריך טיולים בירושלים ללנה קררפעילות המטה09-51-03-03

מורה דרך-השרה לעובדים זרים מסרילנקה פעולות09-51-01-15

2016יעוץ בנושא פרויקט גידול סויה בגאנה יולי האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2016תשלום יעוץ גלי שי עבור חודש אוגוסט האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ד בנושא הכשרת מדריכים בבורקינה פאסו"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ד בנושא הכשרת מדריכים בבורקינה פאסו"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ד מעבדות עסקיות"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ד מעבדות עסקיות"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

14-25.12.16השקיה וירקות : ד בסנגל בנושא"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

14-25.12.16השקיה וירקות : ד בסנגל בנושא"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ל" המינים עבור נציגויות חו4רכישת סטים של הוצאות תפעול09-51-02-12

עומר זידאן- שליחות של סנגלהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

עומר זידאן- שליחות של סנגלהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.ערן הדס. בנושא מדגה- מ קניה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06



.ערן הדס. בנושא מדגה- מ קניה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

צוערים. ק- הרצאה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הרצאה- קורס צוערים הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הרצאה- קורס צוערים הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הרצאה- קורס צוערים הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הרצאה- קורס צוערים הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

צלם אבי דודי- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

צלם אבי דודי- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

צלם אבי דודי- נשיא סנאט צרפת פעולות09-51-01-15

צלם אבי דודי- נשיא סנאט צרפת פעולות09-51-01-15

צלם אבי דודי- ח מצרים "שהפעולות09-51-01-15

ביקור שר החוץ פרוטוגלפעולות09-51-01-15

ביקור שר החוץ פרוטוגלפעולות09-51-01-15

ביקור גורג בוש הבן- צלם פעולות09-51-01-15

ביקור גורג בוש הבן- צלם פעולות09-51-01-15

צלם- מ רוסיה "רוה.ביקור ספעולות09-51-01-15

צלם- מ רוסיה "רוה.ביקור ספעולות09-51-01-15

מ פולין צלם"רוהפעולות09-51-01-15

מ פולין צלם"רוהפעולות09-51-01-15

צלם- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

צלם- מושל כללי קנדה פעולות09-51-01-15

צלם- ח חוף השנהב "שהפעולות09-51-01-15

צלם- ח חוף השנהב "שהפעולות09-51-01-15

צלם- ח חוף השנהב "שהפעולות09-51-01-15

צלם- ח קרואטיה "שהפעולות09-51-01-15

צלם- ח קרואטיה "שהפעולות09-51-01-15

27.6+28.6.16מזכל האום - צלםפעולות09-51-01-15

27.6+28.6.16מזכל האום - צלםפעולות09-51-01-15

 קנים לנציגות ברלין7מנורת הוצאות תפעול09-51-02-12

תכנון אדריכליביטחון ואבטחה09-51-02-13

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

שירותי מולטימדיהפעילות המטה09-51-03-03

5-10/2016' שירותי רוקחות עבור קרן ריפוי חודריפוי, דמי ייצוג09-51-02-04

הזמנה מהסבהריפוי, דמי ייצוג09-51-02-04

תשלום אשלהוצאות תפעול09-51-02-12

החזרי הוצאות אשלל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

החזרי הוצאות אשלהוצאות תפעול09-51-02-12

הוצאות- החזר אשל הוצאות תפעול09-51-02-12

התקנת דלתותפרויקטים ופעולות09-51-03-04

התקנה דלתהוצאות תפעול09-51-02-12

הרכבההוצאות תפעול09-51-02-12

התקנת דלתותל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

החזר הוצאות אשלהוצאות תפעול09-51-02-12

עבודות הרכבההוצאות תפעול09-51-02-12

התקנת דלתותהוצאות תפעול09-51-02-12

התקנת דלתותהוצאות תפעול09-51-02-12

"סעודיה על פרשת דרכים"הרצאה בנושא פעילות המטה09-51-03-03

 שולחנות מתכת14תיקון וחידוש כולל צביעה בתנור עבור הוצאות תפעול09-51-01-13

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

מורה דרך סיגל דותן חברי פרלמנט הודופעולות09-51-01-15



מורה דרך סיגל דותן לביקור הגשת כתבי האמנהפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

SSI והתקנת תעודת CONNECTILאחסון ותחזוקת אתר פעילות המטה09-51-03-03

שכר שעה ונסיועת- תשלום עבור שרות - לידן מיגואלהוצאות תפעול09-51-02-12

שכר שעה ונסיועת- תשלום עבור שרות - לידן מיגואלהוצאות תפעול09-51-02-12

 לידן6-12שכר טרחה הוצאות תפעול09-51-02-12

 לידן6-12שכר טרחה הוצאות תפעול09-51-02-12

 לידן6-12שכר טרחה הוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

חופה לטקס הכנסת ספר תורה+ ליווי מוזיקלי בקלרינט פרויקטים ופעולות09-51-03-04

משה הראל-ד בנושא מעבדות עסקיות בקניה"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

משה הראל-ד בנושא מעבדות עסקיות בקניה"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

3-22/11/16ד לדומיניקה וגויאנה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

3-22/11/16ד לדומיניקה וגויאנה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 מהפרלמנט ההולנדיD66ביקור צעירי מפלגת הפעולות09-51-01-15

שרית זהבי' מתדרכת רסן במילהמערך המדיני09-51-03-05

שירותי הדרכה של שרית זהביפעולות09-51-01-15

2.6.16מיקה -סיור בצפוןפעולות09-51-01-15

מתדרכת סיור לימודיהמערך המדיני09-51-03-05

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

משלחת ידידות צרפת תדרוךפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

רכישת ייעוץ ואינטגרציה בתחום החוזי והשידור לאחורביטחון ואבטחה09-51-02-13

יועצת לענייני פליטים חיצוניתפעילות המטה09-51-03-03

פרוייקט מוזיקליהמערך המדיני09-51-03-05

מגנטים- מחלקת רווחה - 2016יום גיבוש משרד החוץ הוצאות תפעול09-51-01-13

מגנטים-2016בנות מצווה /אירוע בניהוצאות תפעול09-51-01-13

13/1/17-אמייקה מורה דרך'ראש ממשלת גפעולות09-51-01-15

יהונתן ויס- מורה דרךפעולות09-51-01-15

שר החקלאות בוטצואנה מורה דרךפעולות09-51-01-15

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

פתיחת שולחן לכבל תקשורת לשולחן ישיבותהוצאות תפעול09-51-01-13

פאנלים לקירותהוצאות תפעול09-51-01-13

פאנלים לקירותהוצאות תפעול09-51-01-13

חדר שכפול- תיקון דלת הוצאות תפעול09-51-01-13

בניית יחידה למכונת שיקוף בשעריםהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת ציוד למחלקת תחבורההשתתפות במנהל הרכב09-51-01-11

12/2016חשבונית מ- שטיפת רכבים השתתפות במנהל הרכב09-51-01-11

שטיפת רכביםהשתתפות במנהל הרכב09-51-01-11

שטיפת רכביםהשתתפות במנהל הרכב09-51-01-11

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

אבחונים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

אבחונים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

בועז מדינה- ב ברואנדה "מ קידום פרוייקט מש"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

בועז מדינה- ב ברואנדה "מ קידום פרוייקט מש"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

בועז מדינה- שרותי ייעוץ ברואנדההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

בועז מדינה- שרותי ייעוץ ברואנדההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

בועז מדינה- שרותי ייעוץ ברואנדההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

בועז מדינה- שרותי ייעוץ ברואנדההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06



טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

'שעות מרצה בנושא לשון למורי בתי ספר יום א 15הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

'שעות מרצה בנושא לשון למורי בתי ספר יום א 15הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

תשלומי אשל עבור נסיעות עבודה לנציגויות חולהוצאות תפעול09-51-02-12

תשלומי אשל עבור נסיעות עבודה לנציגויות חולהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

ארוחת אורחים ומלווה- כנס לוטר פעולות09-51-01-15

ארוחת אורחים ומלווה- כנס לוטר פעולות09-51-01-15

צ מסעדת יהודית"א- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

צ מסעדת יהודית"א- סמינר מיקה פעולות09-51-01-15

ארוחה בשיפודיה- ט "זים מאמל"כנס עמפעילות המטה09-51-03-03

עודדה בנין- בנושא הערכות לחירום- מ לאוקראינה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

עודדה בנין- בנושא הערכות לחירום- מ לאוקראינה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

עודדה בנין גורן -2016יולי -מאי- שירותי יעוץהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

עודדה בנין גורן -2016יולי -מאי- שירותי יעוץהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

עודדה בנין גורן -2016יולי -מאי- שירותי יעוץהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

עודדה בנין גורן -2016יולי -מאי- שירותי יעוץהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

כרטיס טיסה עבור מומחה אונדקפעולות אגף ארגונים09-51-03-01

16גורן מאי - עודדה בנין- מ טוקיו"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

16גורן מאי - עודדה בנין- מ טוקיו"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

08/2016 עבור חודש MDSיעוץ קבוצת עבודה האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ד מוכנות לחירום סין עודדה בנין גורן"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ד מוכנות לחירום סין עודדה בנין גורן"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 עודדה בנין גורן03-14/12/16ג "מ לפנ"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 עודדה בנין גורן03-14/12/16ג "מ לפנ"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

9,10,11,12/2016 חודשים MDSיעוץ בקבוצת עבודה האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

9,10,11,12/2016 חודשים MDSיעוץ בקבוצת עבודה האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

16 ספטמבר אוקטובר MDSתשלום עבור יעוץ בקבוצת עבודה האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2016בנות זוג שליחי המשרד שחזרו קיץ /אימון אישי בניהוצאות תפעול09-51-01-13

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הרצאה- כנס לוטר פעולות09-51-01-15

 מסקוטלנדSPNביקור משלחת פעולות09-51-01-15

מיקה- משלחת יועצים בכירים מהקונגרס האמריקאי פעולות09-51-01-15

משלחת מנהיגות פוליטית מווייטנאם שכר מרצהפעולות09-51-01-15

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

שינוי- הזמנה מהסבה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

אבחונים פסיכולוגיים לצועריםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

לקורס מתמחי מנהל' אבחונים פסיהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ל"תשלום אשביטחון ואבטחה09-51-02-13

ל"תשלום אשביטחון ואבטחה09-51-02-13

עבודות בינויהוצאות תפעול09-51-02-12

רכישת שילוטהוצאות תפעול09-51-02-12

תשלומי אשל עבור נסיעות עבודה לנציגויות חולהוצאות תפעול09-51-02-12

תשלומי אשל עבור נסיעות עבודה לנציגויות חולהוצאות תפעול09-51-02-12



תשלומי אשל עבור נסיעות עבודה לנציגויות חולהוצאות תפעול09-51-02-12

תשלומי אשל עבור נסיעות עבודה לנציגויות חולל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

החזרי הוצאות אשלהוצאות תפעול09-51-02-12

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ניהול הפקות, פרוייקט אקספו אסטנה- גוש בנדיט פרויקטים ופעולות09-51-03-04

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

כיה'סגן שר החוץ צפעולות09-51-01-15

2016-2017עונת משחקים - מאמן שחמט הוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

מופע הפעלה לסדנא לחוזרים משליחוץהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבהביטחון ואבטחה09-51-02-13

ל"תשלום אשביטחון ואבטחה09-51-02-13

ל"תשלום אשביטחון ואבטחה09-51-02-13

י נטשה מזור בין התאר"מ סמינר חקלאות באוקראינה ע"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

י נטשה מזור בין התאר"מ סמינר חקלאות באוקראינה ע"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.טיפול במכשירי גז יונקרסהוצאות תפעול09-51-01-13

תיקון תנור יונקרס בחדר כושרהוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבהביטחון ואבטחה09-51-02-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

עבודות חשמל גנבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

 לקראת חגי דצמברMYISRAELOGOהתאמת האפליקציה פעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

 ראש השנהMY ISRAEL LOGOהתאמת אפליקציה פעילות המטה09-51-03-03

 ראש השנהMY ISRAEL LOGOהתאמת אפליקציה פעילות המטה09-51-03-03

פרסום במדיה לקידום מודעות גיוס מאבטחיםביטחון ואבטחה09-51-02-13

ניהול פרוייקטל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

417ניהול פרוייקט ל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

הזמנה מהסבהל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

הזמנה מהסבהל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

פקעות של נוריות לשתילה ברחבת הטקסהוצאות תפעול09-51-01-13

רחבת הטקס- השלמת ציוד גינון הוצאות תפעול09-51-01-13

רחבת הטקס- השלמת ציוד גינון הוצאות תפעול09-51-01-13

רחבת הטקס- השלמת ציוד גינון הוצאות תפעול09-51-01-13

רחבת הטקס- השלמת ציוד גינון הוצאות תפעול09-51-01-13

רחבת הטקס- השלמת ציוד גינון הוצאות תפעול09-51-01-13

רחבת הטקס- השלמת ציוד גינון הוצאות תפעול09-51-01-13

השלמה- תערובת שתילה לרחבת הטקס הוצאות תפעול09-51-01-13

ח"פרחים למשה - 26-29/9/16ועדה מעורבת ישראל רוסיה פעילות המטה09-51-03-03

תיפקוד מערכות הבקרה בלוחות חשמל וגנר- קריאת שירות הוצאות תפעול09-51-01-13

בדיקת מערכת בקרה במשרד החוץ כולל עבודההוצאות תפעול09-51-01-13

ם-י- הדרכה בעיר העתיקה פעולות09-51-01-15

סמינר מיקהפעולות09-51-01-15

בוש מורה דרך חיים כהן.פ' ורג'ביקור גפעולות09-51-01-15

9/8/16הדרכה ב פעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

סיור בעיר העתיקה- מורה דרךפעולות09-51-01-15

הזמנת עבודה אדריכל ל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20

הזמנת עבודהל"פיתוח ובינוי בחו09-51-02-20



2016- מתנות לחיילים משתחררים הוצאות תפעול09-51-01-13

ארוחת צהריים-2016בנות מצווה /אירוע בניהוצאות תפעול09-51-01-13

החזרי הוצאות אשלהוצאות תפעול09-51-02-12

החזרי הוצאות אשלהוצאות תפעול09-51-02-12

החזרי הוצאות אשלהוצאות תפעול09-51-02-12

החזרי הוצאות אשלהוצאות תפעול09-51-02-12

החזר אשלהוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-02-12

פוליפרופילן לנציגויות+ החלפת סנני פחם ריפוי, דמי ייצוג09-51-02-04

פוליפרופילן לנציגויות+ החלפת סנני פחם ריפוי, דמי ייצוג09-51-02-04

ב בהאנוי"משלוח לנציג משה+רכישת מערכת טיהור מיםריפוי, דמי ייצוג09-51-02-04

ב בהאנוי"משלוח לנציג משה+רכישת מערכת טיהור מיםריפוי, דמי ייצוג09-51-02-04

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

צילום ביוקר נשיא איטליהפעולות09-51-01-15

צילום ביוקר נשיא איטליהפעולות09-51-01-15

צילום ביוקר נשיא איטליהפעולות09-51-01-15

 אליהו בלוך04.08.16 עד 30.07.16מ לקניה "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 אליהו בלוך04.08.16 עד 30.07.16מ לקניה "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מאלי כהן-רפרדוקציות של הציירת שולמית ניר 24הוצאות תפעול09-51-02-12

מאלי כהן-רפרדוקציות של הציירת שולמית ניר 24הוצאות תפעול09-51-02-12

מאלי כהן-רפרדוקציות של הציירת שולמית ניר 24הוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ל"תשלום אשביטחון ואבטחה09-51-02-13

הזמנה מהסבהביטחון ואבטחה09-51-02-13

י סילביה ברלדסקי"אירוח חבר פרלמנט אירופי מצרפת עפעולות09-51-01-15

י סילביה ברלדסקי"אירוח חבר פרלמנט אירופי מצרפת עפעולות09-51-01-15

הזמנה מהסבהביטחון ואבטחה09-51-02-13

ל"תשלום אשביטחון ואבטחה09-51-02-13

ל"תשלום אשביטחון ואבטחה09-51-02-13

האדי-פאתחי עבד אל- מ רימונים בהודו "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

האדי-פאתחי עבד אל- מ רימונים בהודו "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

7/9- צ שרים ובכירים מפנמה "אפעילות המטה09-51-03-03

7/9- צ שרים ובכירים מפנמה "אפעילות המטה09-51-03-03

ארוחת צהרייםפעילות המטה09-51-03-03

ארוחת צהרייםפעילות המטה09-51-03-03

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

הזמנה מהסבהפרויקטים ופעולות09-51-03-04

דירת שרד-ו'מיסגור תמונות לגואנגהוצאות תפעול09-51-02-12

 תמונות לשגרירות האנוי16מסגור הוצאות תפעול09-51-02-12

 תמונות בית שרד8מיסגור -האגהוצאות תפעול09-51-02-12

 תמונות בית שרד8מיסגור -האגהוצאות תפעול09-51-02-12

 תמונות בית שרד8מיסגור -האגהוצאות תפעול09-51-02-12

 תמונות בית שרד8מיסגור -האגהוצאות תפעול09-51-02-12

 תמונות בית שרד8מיסגור -האגהוצאות תפעול09-51-02-12



 תמונות בית שרד8מיסגור -האגהוצאות תפעול09-51-02-12

 תמונות בית שרד8מיסגור -האגהוצאות תפעול09-51-02-12

 תמונות בית שרד8מיסגור -האגהוצאות תפעול09-51-02-12

.ארט כרטא-א"דירת קמ- תמונות 6מיסגור -פנמההוצאות תפעול09-51-02-12

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

דיבורית אישיתהוצאות תפעול09-51-01-13

.מטענים לפלאפוניםהוצאות תפעול09-51-01-13

.מטענים לפלאפוניםהוצאות תפעול09-51-01-13

.מטענים לפלאפוניםהוצאות תפעול09-51-01-13

. כולל התקנה והחלפה5החלפת סוללות לאייפון הוצאות תפעול09-51-01-13

7/11/16י א צ מלווים 'ראש ממשלת פיגפעולות09-51-01-15

מ רוסיה"ביקור רהפעולות09-51-01-15

10.11.16-צ מלוים"א-רוהמ רוסיהפעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

בגאט הפעמון- ארוחת מלווים- נשיא פרגוואיפעולות09-51-01-15

 ימי השתלמות5צהרים לקורס מתמחי מנהל עבור .אהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

 ימי השתלמות5צהרים לקורס מתמחי מנהל עבור .אהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

2016ספטמבר -מאי- העסקת גימלאי פרויקטים ופעולות09-51-03-04

31/12/16 עד 1/11/16מיום - הארכת חוזה העסקה פרויקטים ופעולות09-51-03-04

13-24/06/16ר מיכאל קרפלוס "מ לגאנה ד"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

13-24/06/16ר מיכאל קרפלוס "מ לגאנה ד"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

30.6-17.7.16ד לפיליפינים "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

30.6-17.7.16ד לפיליפינים "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

13/6/16- נציגת ציבור בוועדת מינוייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

13/6/16- נציגת ציבור בוועדת מינוייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

15/9/16-נציג ציבור בוועדת מינויים בהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

6/6/16-נציג ציבור בוועדת מינויים בהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

6/6/16-נציג ציבור בוועדת מינויים בהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ליאוניד ריבוש- מ לקונאקרי"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ליאוניד ריבוש- מ לקונאקרי"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

24-28.11.16ביקור עבודה בטנזניה האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

24-28.11.16ביקור עבודה בטנזניה האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2016יוני -מאי- העסקת גימלאי פעולות09-51-01-15

3-22/11/2016ד בסן סלבדור וגואטמלה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

3-22/11/2016ד בסן סלבדור וגואטמלה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ רפואה דחופה האיטי"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ רפואה דחופה האיטי"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ רפואה דחופה האיטי"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הרצאה- כנס לוטר פעולות09-51-01-15

דניאל כהן מרצה בנושא טרור- אסטרטגית .כפעילות המטה09-51-03-03

דניאל כהן מרצה בנושא טרור- אסטרטגית .כפעילות המטה09-51-03-03

דניאל כהן מרצה בנושא טרור- אסטרטגית .כפעילות המטה09-51-03-03

דניאל כהן מרצה בנושא טרור- אסטרטגית .כפעילות המטה09-51-03-03

ייעוץ בנושא מנעוליםביטחון ואבטחה09-51-02-13

 הרצאות בפני קורס צוערים2מתן הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

TIPHהדרכת לסמינר פעולות אגף ארגונים09-51-03-01

קמרון- מ תחילת פעילות"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

קמרון- מ תחילת פעילות"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

קמרון- מ תחילת פעילות"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ ירדן"שק- ב "תשלום שכר עבור מומחה משהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ ירדן"שק- ב "תשלום שכר עבור מומחה משהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06



מ ירדן"שק- ב "תשלום שכר עבור מומחה משהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

16משה אזנקוט מאי - הדרכה חקלאית- מ לאתיופיה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

16משה אזנקוט מאי - הדרכה חקלאית- מ לאתיופיה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

משה איזנקוט- שליחות לקמרוןהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

משה איזנקוט- שליחות לקמרוןהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

משה איזנקוט- מ לקונאקרי"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

משה איזנקוט- מ לקונאקרי"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

27/9/16-נציג ציבור בוועדת מינויים בהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

לקדם דו קיום בשלום באזור ולקדם שתפ עם ירדןהמערך המדיני09-51-03-05

פלסטיני- פ ישראלי "שתהמערך המדיני09-51-03-05

תערוכה מאחדת יצירותהמערך המדיני09-51-03-05

סמינר קיץהמערך המדיני09-51-03-05

קבוצת ריצההמערך המדיני09-51-03-05

קבוצת ריצההמערך המדיני09-51-03-05

תשלום שניהמערך המדיני09-51-03-05

ערבי-קירוב בין נוער יהודיהמערך המדיני09-51-03-05

קירוב בין נוער יהודי ערביהמערך המדיני09-51-03-05

ר יוסף עופר בויאטנם בתאריכ"י המומחה ד"מ יזמות ע"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ר יוסף עופר בויאטנם בתאריכ"י המומחה ד"מ יזמות ע"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

יוסי עופר- מ בויאטנם"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

יוסי עופר- מ בויאטנם"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ם"דן בוטיק י-לינת אוחרים - חברי משלחת מפורטוגלפעולות09-51-01-15

דן בוטיק-ע אורחים "א- חברי משלחת מפורטוגלפעולות09-51-01-15

לינת מלווה- משלחת פרלמנטרים מפורטוגל פעולות09-51-01-15

סל איסוף לתעלת ניקוז עם ידית שליפההוצאות תפעול09-51-01-13

צוערים. ק- הרצאה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

צוערים. ק- הרצאה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הרצאה- קורס צוערים הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

16און מאי -אלחנן בר- מ טוקיו"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

16און מאי -אלחנן בר- מ טוקיו"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

יעוץ בנושא פרוטוקול לבתי חולים שדה בשעת חירוםהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

יעוץ בנושא פרוטוקול לבתי חולים שדה בשעת חירוםהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הזמנה מהסבהפעולות09-51-01-15

שאלונים לקורס מנהליםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

מישל.ם"קשתו.אירוח מורים לשירה אמנותית בירושליםפעילות המטה09-51-03-03

.פרוייקט יחידות ניאונטליות-מ לגאנה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.פרוייקט יחידות ניאונטליות-מ לגאנה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

דן גרינברג.- פרוייקט יחידות ניאונטליות- מ לגאנה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

דן גרינברג.- פרוייקט יחידות ניאונטליות- מ לגאנה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

13/9/16-נציגת ציבור בוועדת מינויים בהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

12/7, 26/5- נציגת ציבור בוועדת מינוייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

12/7, 26/5- נציגת ציבור בוועדת מינוייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

הזמנה מהסבהפעילות המטה09-51-03-03

אל" עבור מתאם לוטר אירופי במסעדת 17.7.2016-ערב ב.אפעילות המטה09-51-03-03

20.9.2016צהרים במסעדת אלומה דיאלוג אמריקאים .אפעילות המטה09-51-03-03

ארצות הברית- צהרים עבור משלחת מחמד  .אפעילות המטה09-51-03-03

צ סגן שהח אזרביגאן ארוחה באלומה קראון פלאזה ים"אפעולות09-51-01-15

12.9צהרים במסעדת אלומה משלחת יפנית .אפעילות המטה09-51-03-03

ארוחת צהריים- ח אזרביגאן "סגן שהפעולות09-51-01-15

)תשלום עבור תערוכת אוצרות  כרמית בלומנזון בגרמניה פעילות המטה09-51-03-03

19.05.2016 עד 17.05.16ד בירדן עצים סוב טרופיים "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

19.05.2016 עד 17.05.16ד בירדן עצים סוב טרופיים "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10



טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיסה לזוכים בתחרות. מימון כפעילות המטה09-51-03-03

ט"זים אמל"כנס עמ-סיור סטאטרפיסטיםפעילות המטה09-51-03-03

אירוח משלחת הייטק לטיניתהמערך המדיני09-51-03-05

30/9 עד 25ליווי משלחת - משלחת סטארטאפיסטים מאתונה פעילות המטה09-51-03-03

30/9 עד 25ליווי משלחת - משלחת סטארטאפיסטים מאתונה פעילות המטה09-51-03-03

30/9 עד 25ליווי משלחת - משלחת סטארטאפיסטים מאתונה פעילות המטה09-51-03-03

25ליווי משלחת סטארטאפיסטים מאתונה - זית מאתונה "עמפעילות המטה09-51-03-03

25ליווי משלחת סטארטאפיסטים מאתונה - זית מאתונה "עמפעילות המטה09-51-03-03

י דוד שוורצמן"מ בניית תוכניות עבודה ע"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

י דוד שוורצמן"מ בניית תוכניות עבודה ע"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

16.8.16 עד 1.8.16מ להונדורס דוד שוורצמן "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

30/09/16 עד 05/09/16מ הונדורס דוד שוורצמן "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

30/09/16 עד 05/09/16מ הונדורס דוד שוורצמן "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 דוד שוורצמן01-15/11/16מ להונדורס "הארכת שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 דוד שוורצמן01-15/11/16מ להונדורס "הארכת שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

26-30/06/16מ בנושא חקלאות בהונדורס "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

26-30/06/16מ בנושא חקלאות בהונדורס "שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

27/6/16צ  "מ אתיופיה א"סגן רוהפעולות09-51-01-15

הרצאה- כנס לוטר פעולות09-51-01-15

נשיא איטליהפעולות09-51-01-15

נשיא איטליהפעולות09-51-01-15

2017ינואר  - 2016יולי - העסקת גימלאי פעילות המטה09-51-03-03

סיוע רפואי והדרכת רופאים מקומיים-מ לפלאו"שקפרויקטים ופעולות09-51-03-04

סיוע רפואי והדרכת רופאים מקומיים-מ לפלאו"שקפרויקטים ופעולות09-51-03-04

סיוע רפואי והדרכת רופאים מקומיים-מ לפלאו"שקפרויקטים ופעולות09-51-03-04

Aהתקנת מערכת חימון בגג מבנה הוצאות תפעול09-51-01-13

ב בוריס בורדמן שיצא לשליחות באוקרא"תשלום למומחה משהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ב בוריס בורדמן שיצא לשליחות באוקרא"תשלום למומחה משהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ל"סדנא ליוצאים לחוהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ל"סדנה לילדי שליחים יוצאים לחוהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

.פירוק והחלפת זכוכית בקיר מסךהוצאות תפעול09-51-01-13

09.07.16-22.07.16ד לויאטנם בנושא יזמות וחדשנות "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

09.07.16-22.07.16ד לויאטנם בנושא יזמות וחדשנות "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

ביקור נשיא ושר החוץ טוגופעולות09-51-01-15

תרגום סימולטני באויר- נשיא טוגופעולות09-51-01-15

10.05.16ארוחת צהריים שר החוץ בלגיה פעולות09-51-01-15

איפור לסרטון תדמית לטרנסגנדרית הערביה הראשונהפעילות המטה09-51-03-03

 בכנסת16.12.16-הוצאות כנס יום הפיתוח השנתיהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ד טיפול בסרטן צוואר הרחם בתורכמניסטן"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ד טיפול בסרטן צוואר הרחם בתורכמניסטן"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2016תערוכת עיצוב קרמי בישראל פעילות המטה09-51-03-03

2016 13/06-24/06ר אילן שני "ד- מ לגאנה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2016 13/06-24/06ר אילן שני "ד- מ לגאנה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הופעה של נגה ארז במסגרת מופעי תרבות אולימפיאדת ריופרויקטים ופעולות09-51-03-04

 בתכנון מדיני2.8-הרצאה של דן אורבך בפעילות המטה09-51-03-03

 בתכנון מדיני2.8-הרצאה של דן אורבך בפעילות המטה09-51-03-03

 בתכנון מדיני2.8-הרצאה של דן אורבך בפעילות המטה09-51-03-03

 בתכנון מדיני2.8-הרצאה של דן אורבך בפעילות המטה09-51-03-03

ט"ים אמל"הרצאה לכנס עמזפעילות המטה09-51-03-03



קשתום.השתתפות כרטיסי טיסה לביאנלה לאומנות בסידניפעילות המטה09-51-03-03

ור"רכישת סנדוויצים עבור מחלקת מאפעולות09-51-01-15

תיקון צינור ספרינקלריםהוצאות תפעול09-51-01-13

מעבדות עסקיות- ד בפנמה וקוסטה ריקה"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מעבדות עסקיות- ד בפנמה וקוסטה ריקה"קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 לאורה רות04-18/12/16ד לתאילנד יזמות נשים "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 לאורה רות04-18/12/16ד לתאילנד יזמות נשים "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

כנס ראשי דתות המזרח לבין המנהיגות הרוחנית בישראלפרויקטים ופעולות09-51-03-04

ציוד לניידיםהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד לניידיםהוצאות תפעול09-51-01-13

ציוד לניידיםהוצאות תפעול09-51-01-13

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

טיפולים פסיכולוגייםהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

ציוד לתיקון דלתותביטחון ואבטחה09-51-02-13

ציוד לתיקון דלתותביטחון ואבטחה09-51-02-13

ציוד לתיקון דלתותביטחון ואבטחה09-51-02-13

ציוד לתיקון דלתותביטחון ואבטחה09-51-02-13

ציוד לתיקון דלתותביטחון ואבטחה09-51-02-13

ציוד לתיקון דלתותביטחון ואבטחה09-51-02-13

ציוד לתיקון דלתותביטחון ואבטחה09-51-02-13

2016 08-07החזר הוצאות חודשים + ב"ל מש"יעוץ לסמנכהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2016 08-07החזר הוצאות חודשים + ב"ל מש"יעוץ לסמנכהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2016ב "ל מש"יעוץ לסמנכהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

2016ב "ל מש"יעוץ לסמנכהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

אירוע כנס ראשי דתותפרויקטים ופעולות09-51-03-04

.הזמנת ציוד טלפוניה עבור המשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

.הזמנת ציוד טלפוניה עבור המשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

.הזמנת ציוד טלפוניה עבור המשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

.הזמנת ציוד טלפוניה עבור המשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

.הזמנת ציוד טלפוניה עבור המשרדהוצאות תפעול09-51-01-13

בטיחות- שרשרת ברמפת פריקה + מעקה נשלף הוצאות תפעול09-51-01-13

.השכרת רשת הצללה גדולהפעולות09-51-01-15

מאחז ללפידהוצאות תפעול09-51-01-13

.ציר מוביל לדלתות באודיטוריוםהוצאות תפעול09-51-01-13

תיקון רגלי שולחןהוצאות תפעול09-51-01-13

.תיקון שולחנות מתקפלים+ מתקן שק מחזור הוצאות תפעול09-51-01-13

.תיקון שולחנות מתקפלים+ מתקן שק מחזור הוצאות תפעול09-51-01-13

בטיחות- ד "מאחזי יד ירידה לממהוצאות תפעול09-51-01-13

07.16-נישא פרגוואי- מורה דרךפעולות09-51-01-15

30/11/16נשיא גואטמלה הדרכה ב פעולות09-51-01-15

 מכללת שדה בוק13/9/16שר החקלאות בוטצואנה קייטרינג פעולות09-51-01-15

 מכללת שדה בוק13/9/16שר החקלאות בוטצואנה קייטרינג פעולות09-51-01-15

2017חודש ינואר -הפקת סירטוני תדמית ליף סטילפעילות המטה09-51-03-03

הפקת כתוביות תדמית ליף סטילפעילות המטה09-51-03-03

2תכנון סיסמי לקיר מיגון בבניין גנרי פרויקטים ופעולות09-51-03-04

.סיפור-מקום-הפקת סדרה דקומנטרית אדםפעילות המטה09-51-03-03

אורי וייס בנושא חקלאות- מ לארמניה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

אורי וייס בנושא חקלאות- מ לארמניה"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מטענים ניידיםתקשוב09-51-02-10

מטעניםפעולות09-51-01-15

ישראל- כיה 'חברי פרלמנט וחברי אגודת הידידות צפעולות09-51-01-15

2016יולי - נציג ציבור בוועדות מינויים הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10



06.11.16-20.11.16ד בטנזניה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

06.11.16-20.11.16ד בטנזניה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

הרצאה- צוערים . קהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

 מרינה טרדלר14-21.11.2016ד אובקיסטן "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 מרינה טרדלר14-21.11.2016ד אובקיסטן "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

.נוהל חבצלת- ר "סנדוויצים עבור מחלקת מאופעולות09-51-01-15

.נוהל חבצלת- ר "סנדוויצים עבור מחלקת מאופעולות09-51-01-15

.נוהל חרום חדר מצב- סנדווצים הוצאות תפעול09-51-01-13

וליה בנבנישתי' ג06.11.16-20.11.16ד בטנזניה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

וליה בנבנישתי' ג06.11.16-20.11.16ד בטנזניה "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ר סער חשביה" ד13-18/11/16קורס נייד באדיס אבבה האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ר סער חשביה" ד13-18/11/16קורס נייד באדיס אבבה האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

27/12/17הרצאה בתאריך - קורס כלכלה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

27/12/16הרצאה בתאריך - קורס כלכלה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

27/12/16הרצאה בתאריך - קורס כלכלה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

27/12/16הרצאה בתאריך - קורס כלכלה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

27/12/16הרצאה בתאריך - קורס כלכלה הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

יומיים הרצאות בלטביה- יעל אלעד - שכר מרצהפעילות המטה09-51-03-03

 דרור דותן21/11-05/12/16קורס נייד לקמרון האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 דרור דותן21/11-05/12/16קורס נייד לקמרון האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 יורם בן יהודה13-18/11/16קורס נייד באדיס אבבה האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 יורם בן יהודה13-18/11/16קורס נייד באדיס אבבה האגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

מ רוסיה"ביקור רהפעולות09-51-01-15

מ רוסיה"ביקור רהפעולות09-51-01-15

מ רוסיה"ביקור רהפעולות09-51-01-15

 גוני אקספרס20.12.16צ מלווים "א- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

 גוני אקספרס20.12.16צ מלווים "א- רוהמ סווזילנדפעולות09-51-01-15

11/1/17אמייקה כריכים למלווים 'ראש ממשלת גפעולות09-51-01-15

11/1/17אמייקה כריכים למלווים 'ראש ממשלת גפעולות09-51-01-15

19/1/17נשיא פולין כריכים ל מלווים ב פעולות09-51-01-15

19/1/17נשיא פולין כריכים ל מלווים ב פעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- נשיא הסנאט הצרפתי פעולות09-51-01-15

ארוחות מלווים- נשיא הסנאט הצרפתי פעולות09-51-01-15

הארכת נקודת תידלוק מיכל סולרהוצאות תפעול09-51-01-13

נוהל חבצלת- נתבג - צ צוות אבטחה "אפעולות09-51-01-15

2016בנות זוג שליחי המשרד שחזרו קיץ /אימון אישי בניהוצאות תפעול09-51-01-13

פירוק וריצוף שיש באולם דיוניםהוצאות תפעול09-51-01-13

 לקורס מנהלי מחלקותINDOORפעילות הדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

פסי דייוי ורד הלר'רכישת זכויות הקרנה עבור סרט גיפעילות המטה09-51-03-03

פעילות לקורס מנהלי מחלקותהדרכה ושכר לימוד09-51-01-10

באינטרנט בגירסתו בערבית" הפליטים שנשכחו"הפצת הסרט פעילות המטה09-51-03-03

סיוע לנפגעים יזדים ולנוצרים בחבל הכורדי בעיראקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 יוסף רייכמן11-22/12/16מ לסיירה ליאון"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 יוסף רייכמן11-22/12/16מ לסיירה ליאון"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ר כרמלה איגל" ד15/12/16-01/01/17 15ד לויאטנם "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ר כרמלה איגל" ד15/12/16-01/01/17 15ד לויאטנם "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

שניר- איטום תקרת חדר ישיבות הוצאות תפעול09-51-01-13

ר אבשלום שוסטק" ד11-22/12/16מ לסיירה ליאון"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

ר אבשלום שוסטק" ד11-22/12/16מ לסיירה ליאון"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 ורה טופורוב פריימן25-30/12/16ד לבלארוס "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 ורה טופורוב פריימן25-30/12/16ד לבלארוס "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 ציפורה שבתאי11-22/12/16מ לסיירה ליאון"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 ציפורה שבתאי11-22/12/16מ לסיירה ליאון"שקהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06



 מרינה גולובנקו25-30/12/16ד לבלארוס "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

 מרינה גולובנקו25-30/12/16ד לבלארוס "קנהאגף לסיוע בינלאומי09-51-03-06

לימ.ח+  לילות 12כלכלה +'הפלס' משתלמים מהרש20אירוח המערך המדיני09-51-03-05

2016רכישת ערכות חירום לעובדים בארץ הוצאות תפעול09-51-01-13

2016- ל ''רכישת ערכות חירום לעובדים בחוהוצאות תפעול09-51-01-13

מנורת תליה נור לבןהוצאות תפעול09-51-01-13

 ואחרון8תשלום דמי מחיה מס פעילות המטה09-51-03-03

תשלום עבור דמי מחיה יוליפעילות המטה09-51-03-03

 ויקטורה וולנבורג7.8תשלום דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 חודשים8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 חודשים8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

. דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 חודשים8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 חודשים8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 חודשים8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 חודשים8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 חודשים8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 חודשים8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 חודשים8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 חודשים8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 חודשים8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 חודשים8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 חודשים8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 חודשים8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 חודשים8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 חודשים8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 חודשים8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 חודשים8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

. דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

. דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

. דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

. דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

. דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

. דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03



. דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

. דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

. דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

. דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

. דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

. דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

. דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

 דולר לחודש850 חודשים 8דמי מחיה עבור פעילות המטה09-51-03-03

תשלום לסופר טנקרפרויקטים ופעולות09-51-03-04

2016-השתתפות בביטוח שיניים-ועד עובדי משרד החוץהוצאות תפעול09-51-01-13

2016-פעולות בקרב גימלאים-ועד עובדים גימלאיםהוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

הזמנה מהסבההוצאות תפעול09-51-01-13

( מדבקות בגליל1000)מדבקות נוטריוניות אדומות הוצאות תפעול09-51-01-13

.חדר אוכל בשרי- סכום חדש עבור המשרד הוצאות תפעול09-51-01-13

.חדר אוכל בשרי- סכום חדש עבור המשרד הוצאות תפעול09-51-01-13

.חדר אוכל בשרי- סכום חדש עבור המשרד הוצאות תפעול09-51-01-13

.חדר אוכל בשרי- סכום חדש עבור המשרד הוצאות תפעול09-51-01-13

.חדר אוכל בשרי- סכום חדש עבור המשרד הוצאות תפעול09-51-01-13

.תקשוב09-51-02-10

טונריםתקשוב09-51-02-10

טונריםתקשוב09-51-02-10

טונריםתקשוב09-51-02-10

.רכישת סוללות לניידיםתקשוב09-51-02-10

רכישת שרתיםפרויקטים ופעולות09-51-03-04

רכישת שרתיםפרויקטים ופעולות09-51-03-04

רכישת שרתיםפרויקטים ופעולות09-51-03-04

רכישת שרתיםפרויקטים ופעולות09-51-03-04

רכישת שרתיםפרויקטים ופעולות09-51-03-04

רכישת שרתיםפרויקטים ופעולות09-51-03-04

רכישת שרתיםפרויקטים ופעולות09-51-03-04

רכישת שרתיםפרויקטים ופעולות09-51-03-04

.ר גב"רכישת משענות דהוצאות תפעול09-51-01-13

203טונרים תקשוב09-51-02-10

רכישתת סוללות למחשבים ניידיםתקשוב09-51-02-10

ס"מדיות בלמתקשוב09-51-02-10

365016 16"מאווררים  / 1503קומקומים דולפין הוצאות תפעול09-51-01-13

365016 16"מאווררים  / 1503קומקומים דולפין הוצאות תפעול09-51-01-13

סרטי כתוביותתקשוב09-51-02-10

.(סוכר וכדומה, קפה)דיספנסרים לאבקות הוצאות תפעול09-51-01-13



רכישת מדבקות מקלדתתקשוב09-51-02-10

טונריםתקשוב09-51-02-10

טונריםתקשוב09-51-02-10

טונריםתקשוב09-51-02-10

טונריםתקשוב09-51-02-10

רכישת קופסאות תשתיתתקשוב09-51-02-10

רכישת קופסאות תשתיתתקשוב09-51-02-10

ראשי דיותקשוב09-51-02-10

ראשי דיותקשוב09-51-02-10

ארגזי עץביטחון ואבטחה09-51-02-13

ארגזי עץביטחון ואבטחה09-51-02-13

ארגזי עץביטחון ואבטחה09-51-02-13

מערכות ראשתקשוב09-51-02-10

רכישת ארגזי מגירות למחסן המשקהוצאות תפעול09-51-01-13

רכישת ארגזי מגירות למחסן המשקהוצאות תפעול09-51-01-13

אריזות עץ לשליחה בדיפביטחון ואבטחה09-51-02-13

אריזות עץ לשליחה בדיפביטחון ואבטחה09-51-02-13

טונריםתקשוב09-51-02-10

טונריםתקשוב09-51-02-10

טונריםתקשוב09-51-02-10

טונריםתקשוב09-51-02-10

טונריםתקשוב09-51-02-10

טונריםתקשוב09-51-02-10

סרט נוטריוני אדוםהוצאות תפעול09-51-01-13

טונריםתקשוב09-51-02-10

סרטי למינציהתקשוב09-51-02-10

סיב אופטיתקשוב09-51-02-10

ציוד משרדי מחסן משקהוצאות תפעול09-51-01-13

רמקוליםתקשוב09-51-02-10

תנורים למדפסתתקשוב09-51-02-10

הבשרי+ כלים למטבח החלבי הוצאות תפעול09-51-01-13

הבשרי+ כלים למטבח החלבי הוצאות תפעול09-51-01-13

הבשרי+ כלים למטבח החלבי הוצאות תפעול09-51-01-13

טונריםתקשוב09-51-02-10

פוטותקשוב09-51-02-10

ברגים ומתאמי חשמלתקשוב09-51-02-10

דיסקים ומכשיר כתוביותתקשוב09-51-02-10

מוניטור טכנאיםביטחון ואבטחה09-51-02-13

מוניטור טכנאיםביטחון ואבטחה09-51-02-13

מחסן משק- רדיאטורים בגדלים שונים הוצאות תפעול09-51-01-13

מחסן משק- רדיאטורים בגדלים שונים הוצאות תפעול09-51-01-13



שם ספקתיאור חומר

משרד הביטחון בשירותי טיסה

משרד הביטחון בשירותי טיסה

משרד הביטחון בMINUSCAהשתתפות בסמינר 

משרד הביטחון בהוצאות נסיעה

הכנסתתשלום זקיפים

משרד ראש הממשלההשתתפות בכנס ממונות על הרווחה

משרד ראש הממשלהרכישת ספרים

לשכת הפירסום הממשלתיפרסום תשלום הסכם פשרה

לשכת הפירסום הממשלתישירותי פרסום

לשכת הפירסום הממשלתישירותי פרסום

לשכת הפירסום הממשלתיפרסום בעיתונות

לשכת הפירסום הממשלתימ"פרסומי מכרזים בלפ

לשכת הפירסום הממשלתישירותי פרסום

לשכת הפירסום הממשלתיפרסום מכרז אקספו אסטנה

לשכת הפירסום הממשלתידמי טיפול

לשכת הפירסום הממשלתיאתר פרסומים- אינטרנט- 29/2016פרסום מכרז 

לשכת הפירסום הממשלתימ עיתון"פנורמה בע- 29/2016פרסום מכרז 

לשכת הפירסום הממשלתי(ערבית)אולטקסט - 29/2016פרסום מכרז 

לשכת הפירסום הממשלתיכלכליסט- 29/2016פרסום מכרז 

לשכת הפירסום הממשלתי29/2016דמי טיפול עבור שירותי פרסום מכרז 

לשכת הפירסום הממשלתיאתר פרסומים- אינטרנט- 26/2016פרסום מכרז 

לשכת הפירסום הממשלתיאל סינארה- 26/2016פרסום מכרז 

לשכת הפירסום הממשלתי(ערבית)אולטקסט - 26/2016פרסום מכרז 

לשכת הפירסום הממשלתיכלכליסט- 26/2016פרסום מכרז 

לשכת הפירסום הממשלתי26/2016דמי טיפול עבור שירותי פרסום מכרז 

לשכת הפירסום הממשלתיאתר פרסומים- אינטרנט- 33/2016פרסום מכרז 

לשכת הפירסום הממשלתיאל סינארה- 33/2016פרסום מכרז 

לשכת הפירסום הממשלתי(ערבית)אולטקסט - 33/2016פרסום מכרז 

לשכת הפירסום הממשלתיכלכליסט- 33/2016פרסום מכרז 

לשכת הפירסום הממשלתי33/2016דמי טיפול עבור שירותי פרסום מכרז 

לשכת העיתונות הממשלתיתשירותי צילום

לשכת העיתונות הממשלתיתתמונות נשיא המדינה וראש הממשלה

לשכת העיתונות הממשלתית2016הכנה לפרישה 

לשכת העיתונות הממשלתיתשירותי אירוח

לשכת העיתונות הממשלתית2016הכנה לפרישה 

לשכת העיתונות הממשלתיתא"בכנס מש' השתת

משרד הפניםשירותי אירוח

משרד המשפטים2016השתלמויות משפטנים לשנת 

משרד הבטחוןל שכר לימוד"מב

משרד הבטחוןל למקרה נזק לציוד"מב

משרד הבטחון..תיקון מכשירים במשא

משרד הבטחוןמ"סיור מוסק ללא מע

משרד הבטחוןבהשתלמות חירום' השתת

משרד הבטחוןכנס ארצי

משרד הבטחוןהטסת מסוק

ד"משרד ראש הממשלה כהוצאות מלוות- נסיעה לחול 

ד"משרד ראש הממשלה כנסיעות לסבבים התחשבנות בין משרדי ממשלה

המשרד להגנת הסביבהבדיקת בטיחות קרינה

סילוקין-ש"מנהל אזרחי איויום הדרכה

משרד הבריאותסיוע הומניטרי- ציוד רפואי

משרד הבריאות1115826תרופות שונות 

משרד הבריאות1115053תרופות שונות 



משרד הבריאות1115662תרופות שונות 

משרד הבריאות1115692תרופות שונות 

משרד הבריאותתרופות  ליחידת דיאליזה

משרד הבריאותמחנה עיניים בקמבודיה

ם-לשכת הבריאות מחוז יועדה רפואית

ם-לשכת הבריאות מחוז יועדה רפואית

ם-לשכת הבריאות מחוז יועדה רפואית

א"ת' אז' הבריאות גיז' משתרופות שונות למחנה עיניים

א"ת' אז' הבריאות גיז' משמחנה עיניים בקמבדיה

משרד החקלאותשכר-השתתפות סינדקו

משרד החקלאותר"מזא-  ימים 7ייעוץ עבור 

משרד החקלאותט"אמל-  ימים 28ייעוץ עבור 

משרד החקלאותאסיה-  ימים 56ייעוץ עבור 

משרד החקלאותאפריקה-  ימים 12ייעוץ עבור 

משרד החקלאותאסיה-  ימים 56ייעוץ עבור 

משרד החקלאותט"אמל-  ימים 28ייעוץ עבור 

משרד החקלאותאפריקה-  ימים 12ייעוץ עבור 

משרד התחבורהאגרה- רשיונות רכב

המדפיס הממשלתיהדפסת חוברות איראן

המדפיס הממשלתידרכון דיפלומטי ביומטרי

המדפיס הממשלתיחוברות

המדפיס הממשלתי שנים לסייקס פיקו100הזמנת חוברות כנס 

המדפיס הממשלתי לנציגויות2017לוחות שנה 

המדפיס הממשלתילנציגויות2017לוחות שנה  

המדפיס הממשלתידף לוגו עבור נציגות ריגה

המדפיס הממשלתיכרטיס כתב משלוח דואר דיפלומטי

המדפיס הממשלתימשרד החוץ- מדבקות עבור הדיפ 

המדפיס הממשלתיהדפסות שונות

המדפיס הממשלתיקונסול+ נייר לוגו קונסוליה 

המדפיס הממשלתיל"הדפסת חוברות מנכ

המדפיס הממשלתיפנקס למפקד

המדפיס הממשלתימדבקות שונות

המדפיס הממשלתימדבקות שונות

המדפיס הממשלתימדבקות שונות

המדפיס הממשלתימדבקות שונות

המדפיס הממשלתיהדפסת ספר ראשי נציגויות

המדפיס הממשלתיהדפסת ספר ראשי נציגויות

המדפיס הממשלתי?הדפסת חוברות אירופה לאן

המדפיס הממשלתינייר לוגו קונסוליה כללית באקו

המדפיס הממשלתיחוברות ליוצאים

לשכת נשיא המדינהשירותי מזון

לשכת נשיא המדינהשכירת ציוד הגברה

המשרד לבטחון פניםשירותי אבטחה

המשרד לבטחון פניםהשתתפות המשרד במשלחת שוטרים מהודו

מינהל הדיור הממשלתיתחזוקת חניון המשרד

מינהל הדיור הממשלתישרותי תפעול

מינהל הדיור הממשלתישרותי תפעול

מינהל הדיור הממשלתישרותי תפעול

מינהל הרכב הממשלתימנהל הרכב- שירותי ניהול רכב 

רשות האוכלוסין הגירה ומעברי גבולרשות האוכלוס-רכישת דיו למדפסות ביומטריות

רשות האוכלוסין הגירה ומעברי גבולאחזקת מערכות קונסולריות

גנזך המדינה/ארכיוןרכישת ספרים

נציבות שרות המדינהקורס הכנה לפרישה/ הדרכה



נציבות שרות המדינה2016הכנה לפרישה 

הרשות הלאומית לכבאות והצלהכיבוי אש-תשלום אגרות

עירית ירושליםתשלום אגרת תיאום תשתיות תושיה

עירית ירושליםדגלול בעיר

עירית ירושליםדגלול בעיר

עירית ירושליםדגלול בעיר

עירית ירושליםדגלול בעיר

עירית ירושליםדגלול בעיר

עירית ירושליםתשלום אגרות

עירית ירושליםדגלול בעלייה לכנסת

עירית ירושליםדגלול בעיר

עירית ירושליםשירותי אירוח

עירית ירושליםתשלום ארנונה

עירית ירושלים16תשלום ארנונה עבור דצמבר 

עירית ירושליםשירותי אירוח

עירית ירושליםדגלול ברחבי העיר ירושלים

מ"חברת הגיחון בע2016תשלומי צריכת מים 

בורדמן בוריסמ"תשלום עבור שק

שני ישראליועץ מומחה

(1)שותף /יועץ בכיר-מתכננים בעבודות בינוי

(1)שותף /יועץ בכיר-מתכננים בעבודות בינוי

יועץ מומחה- מתכננים בעבודות בינוי

יועץ מומחה- מתכננים בעבודות בינוי

מהנדס יועץ מומחה

יועץ מומחה- מתכננים בעבודות בינוי

החזר הוצאות

שרותי ייעוץ

דוח הכנה

עבודות תקשורת ומתח נמוך

עבודות תקשורת ומתח נמוך

מ"בצ

אלפר אליעזר יבגניטיסות-השתתפות משרד

אלפר אליעזר יבגנילינה-השתתפות משרד

יפרח דרורשרותי ייעוץ

יפרח דרורהחזר נסיעות

חבצלת מוסדות תרבות וחנוך של השומר הסיור וארוחת צהריים

תרבות ושקום שכונו, חברת מוסדות חנוךיציאה לפסטיבל באמסטרדם

(צ"חל)הקם לינה-השתתפות משרד

(צ"חל)הקם לינה-השתתפות משרד

(צ"חל)הקם הסעות-השתתפות משרד

(צ"חל)הקם השתתפות משרד

(צ"חל)הקם הצגה פליטים

יד יצחק בן צבישירותי אירוח

(צ"חל)מוזיאון ישראל  איש14הדרכה עד + עלות כניסה 

(צ"חל)מוזיאון ישראל  איש14הדרכה מעל + לכל משתתף עלות כניסה 

(צ"חל)מוזיאון ישראל כנס השבת רכוש מהשואה

(צ"חל)מוזיאון ישראל  איש14הדרכה עד + עלות כניסה 

(צ"חל)מוזיאון ישראל עלות כרטיס כניסה וללא הדרכה

(צ"חל)מוזיאון ישראל  איש14הדרכה מעל + לכל משתתף עלות כניסה 

(צ"חל)מוזיאון ישראל קורס צוערים מוזיאון ירושלים

(צ"חל)מוזיאון ישראל  איש14הדרכה עד + עלות כניסה 

(ר"ע)אביב - סינמטק תל הקרנה/שירותי הפקה

(ר"ע)אביב - סינמטק תל תשלום דמי שכירות לטווח קצר



(ר"ע)ירושלים , פסטיבל ישראלקבלת פנים-השתתפות משרד

(ר"ע)ירושלים , פסטיבל ישראלכרטיסי כניסה למופעים-השתתפות משרד

(ר"ע)ירושלים , פסטיבל ישראלהשתתפות משרד

ע)תיאטרון הקרון על שם מריו קוטליאר שירותי אירוח אורחים מהעולם לתיאטרון בובו

ע)תיאטרון הקרון על שם מריו קוטליאר שירותי אירוח אורחים מהעולם לתיאטרון בובו

(ר"ע)עמותת הנבל והזמיר אירוח- השתתפות משרד

(ר"ע)עמותת הנבל והזמיר שינוע-השתתפות משרד

בית הגפן המרכזי הערבי יהודי לתרבותסיור מודרך לעמזים

בית הגפן המרכזי הערבי יהודי לתרבותשירותי סיור

מוזיאון ארצות המקרא ירושליםרימון זהב על בסיס

מוזיאון ארצות המקרא ירושליםם-מעמד לעטים קריסטל עיטור י

מוזיאון ארצות המקרא ירושליםם עיגול-תמונה י

מוזיאון ארצות המקרא ירושליםם-משקולת לדפים קריסטל עיטור י

מוזיאון ארצות המקרא ירושליםם-פקק קריסטל דגם י

,אנימציה, מדיה, ס לצילום"מוסררה ביהשירותי אירוח

נוה- מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון שירותי אירוח

נוה- מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון שירותי אירוח

נוה- מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון שירותי אירוח

-ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה "ביהאירוח- השתתפות משרד

-ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה "ביהכרטיסי טיסה- השתתפות משרד

הליקוןהשתתפות משרד

(ר"ע)קשת אילון השתתפות משרד

(ר"ע)תיאטרון יפו תאטרון ערבי עברי יפו-פרויקט המטוס

(ר"ע)ירושלים - עמותת ורטיגו למחול השתתפות משרד בטיסות

(ר"ע)ירושלים - עמותת ורטיגו למחול השתתפות משרד

.אביב אגודה-אוניברסיטת תל4 מתוך 1שלב -א של קובץ תעודות"הוצל

ההסתדרות הציונית העולמיתארוחת בוקר במוזיאון

ההסתדרות הציונית העולמיתילד-כניסה למוזיאון

ההסתדרות הציונית העולמיתמבוגר-כניסה למוזיאון

ההסתדרות הציונית העולמיתארוחת בוקר במוזיאון

אוניברסיטה העבריתביוטכנולוגיה בחקלאות

אוניברסיטה העבריתבטיחות במזון בעידן של שינוי גלובלי

אוניברסיטה העבריתחקלאות ירוקה בעידן של שינויי אקלים

אוניברסיטה העבריתתזונה נכונה בסביבה משתנה

אוניברסיטה העבריתארוחת צהרים אורחים

אוניברסיטה העבריתשירותי הסברה

אוניברסיטה העבריתשירותי הסברה

אוניברסיטת חיפההשתתפות משרד

אוניברסיטת חיפהשירותי אירוח

אוניברסיטת חיפהמנוי מפתח חיפה

אוניברסיטת בן גוריוןדוחות מחקר

אוניברסיטת בן גוריוןב"נסיעה ארה

אוניברסיטת בן גוריוןנסיעה ברלין ואתונה

אוניברסיטת בן גוריוןילה ואורוגוואי'נסיעה צ

אוניברסיטת בן גוריוןהשתתפות משרד

החברה לאומנות תרבות וספורט- ס "אתואירוח-השתתפות משרד

(צ"חל)מ "משכנות שאננים בירושלים בעמרכז האתיקה- מנהלי מחלקות 

(צ"חל)מ "משכנות שאננים בירושלים בעשירותי אירוח אמן

(צ"חל)מ "משכנות שאננים בירושלים בעשירותי אירוח

(צ"חל)" יובלים"מינהל קהילתי לינה

(צ"חל)" יובלים"מינהל קהילתי לינה

(צ"חל)" יובלים"מינהל קהילתי ארוחת צהריים

(צ"חל)" יובלים"מינהל קהילתי ארוחת בוקר



(צ"חל)" יובלים"מינהל קהילתי ארוחה ארוזה

(צ"חל)" יובלים"מינהל קהילתי כיתה

(צ"חל)" יובלים"מינהל קהילתי השכרת אוהל

אמנות, מוסיקה, החברה לפיתוח תיאטרוןשירותי אירוח

אמנות, מוסיקה, החברה לפיתוח תיאטרוןהשתתפות משרד

(צ"חל)אורט ישראל קורס מתמחי מנהל אדריכלות

צ"חל)אביב - תל - מוזיאון ארץ ישראל חנוכיה

צ"חל)אביב - תל - מוזיאון ארץ ישראל כתובית

מוזיאון לתולדות ירושלים- מגדל דוד צפיה פרטית

מוזיאון לתולדות ירושלים- מגדל דוד כניסה למוזיאון

מוזיאון לתולדות ירושלים- מגדל דוד הדרכה

מוזיאון לתולדות ירושלים- מגדל דוד מחיר כרטיס

החברה להגנת הטבעי חקלאות"שירותי הסברה ע

"ע)האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים שירותי מוסיקה

"ע)האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ליווי מוסיקל- אירוע לפורשים משירות החוץ 

ארכיון ישראלי לסרט- סינמטק ירושלים השתתפות משרד בפסטיבל

(ר"ע)תיאטרון בית ליסין בדיזינגוף שירותי אירוח

המכון לתרגום ספרות עבריתספרות- השתתפות משרד

lm fund.) (ר"ע)קרן הקולנוע הישראלי השתתפות משרד

lm fund.) (ר"ע)קרן הקולנוע הישראלי השתתפות משרד

ש דן זקהיים" ע209מקלט שירותי אירוח

המחלקה לספורט במקומות העבוד_ הפועל 2017סמינר רכזי ספורט 

המחלקה לספורט במקומות העבוד_ הפועל דמי רישום-2017מחוזיאדה 

המחלקה לספורט במקומות העבוד_ הפועל רישום-2017מחוזיאדה 

(ר"ע)עמותת הכוריאוגרפים שירותי אירוח

(ר"ע)עמותת הכוריאוגרפים שירותי אירוח

עמותת מקהלות מורן והבית לשירה בישראהשתתפות משרד

מרכז לאמנות חזותית בתל אביבשירותי הובלה

(ר"ע)המרכז למוסיקה גליל אירוח-השתתפות משרד

(ר"ע)סינמטק שדרות סרט-משלחת רבנים רפורמים

המקום למוסיקה בירושלי- צוללת צהובה השתתפות משרד

המקום למוסיקה בירושלי- צוללת צהובה טיסות-השתתפות משרד

המקום למוסיקה בירושלי- צוללת צהובה הסעות-השתתפות משרד

המקום למוסיקה בירושלי- צוללת צהובה ארוחות-השתתפות משרד

המקום למוסיקה בירושלי- צוללת צהובה מופע חשיפה למוסיקת עולם

התיאטרון הקאמרי של תל אביבהצגה נפילים

וענונו יעקבריפוד כורסא כפולה מבד מיוחד חסין אש

וענונו יעקב כסיאות6ריפוד דמוי עור איכותי עבור 

אלפרוביץ מיכאל בנימיןמנורות גדולות

אלפרוביץ מיכאל בנימיןפנורמה ירושלים

אלפרוביץ מיכאל בנימיןמגן הוקרה

אלפרוביץ מיכאל בנימיןמגן

אלפרוביץ מיכאל בנימיןחריטה על מגן

אלפרוביץ מיכאל בנימיןמגן הוקרה

אלפרוביץ מיכאל בנימיןשירותי אבטחה

אלפרוביץ מיכאל בנימיןמגן הוקרה וחריטה

אלפרוביץ מיכאל בנימיןמגן הוקרה

אלפרוביץ מיכאל בנימיןמגנים

אלפרוביץ מיכאל בנימיןפנורמה- מגן הוקרה 

אלפרוביץ מיכאל בנימיןחומות- מגן הוקרה 

אלפרוביץ מיכאל בנימיןכותל- מגן הוקרה 

אלפרוביץ מיכאל בנימיןמגן הוקרה

אלפרוביץ מיכאל בנימיןמגן הוקרה



פרוסט ברברה בתיהמ"ללא מע-יום עבודה-תרגום 

פרוסט ברברה בתיהמ"ללא מע-יום עבודה-תרגום 

פרוסט ברברה בתיהמ"ללא מע-יום עבודה-תרגום 

יד ושםיום הדרכה

יד ושםאוזניות

יד ושםביקור תת מזכל האום

יד ושםשירותי אירוח

יד ושםסמינר למנהלי מוזיאון

יד ושםביקורים ביד ושם

יד ושםא למחקר מדע וחדשנות"שירותי סיור נציב הא

יד ושםביקור אמינה מומחד ומייקל אוניל

יד ושםביקור הכותב ההודי ביד ושם

יד ושםביקורים ביד ושם

יד ושםהדווחית המיוחדת למניעת אלימות נגד- סיור 

יד ושםביקורים ביד ושם

יד ושםביקורים ביד ושם

יד ושםביקורים ביד ושם

יד ושםסיור והדרכה יד ושם

יד ושםאוזניות

יד ושםביקורים ביד ושם

יד ושםיד ושם- שירותי אירוח

יד ושםביקורים ביד ושם

יד ושםתערוכה- ונתתי להם יד ושם ערכה עברית 

יד ושםתערוכה - 2013-2014לשמור על הזיכרון החי 

יד ושםביקורים ביד ושם

יד ושםביקורים ביד ושם

יד ושםעבור תערוכה-השתתפות משרד 

יד ושםביקורים ביד ושם

יד ושםסיור קורס צוערים ביד ושם

יד ושםביקורים ביד ושם

יד ושםביקור ביד ושם קבוצה

יד ושם איש22-אוזניות ל

רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע6/9/16סיור במצדה 

רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבעכניסה לפארק לאומי

רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבעג" שח לרט50000העברת 

רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבעמצדה

רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבעסמינר מיקה- שירותי סיור

מ"הוצאת עתון הארץ בעמנוי דיגיטלי עיתון הארץ

מ"גסטטנרטק בעארונית מקורית למכונת צילום

מ"גסטטנרטק בעפינישר עבור מכונת צילום- אביזרי מדפסת 

מ"אביב בע-מלון מוריה תלסמינר מיקה לינת מלווים וארוחות מלון הרוד

מ"אביב בע-מלון מוריה תלסמינר מיקה לינת מלווים וארוחות מלון הרוד

מ"אביב בע-מלון מוריה תלסמינר מיקה לינת מלווים וארוחות מלון הרוד

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת ערב מלווים

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת ערב אורחים

מ"אביב בע-מלון מוריה תלאורחים חדר יחיד

מ"אביב בע-מלון מוריה תלאורחים חדר יחיד

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת ערב אורחים

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת ערב אורחים

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת ערב אורחים

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת ערב אורחים

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת ערב אורחים

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת ערב אורחים



מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת צהרים אורחים

מ"אביב בע-מלון מוריה תללינת מלווים חדר יחיד

מ"אביב בע-מלון מוריה תלשירותי אירוח סמינר מיקה לינת מלווים וארו

מ"אביב בע-מלון מוריה תלזק+ארוחות מלווה+לינה- מ רוסיה "רעיית רוה

מ"אביב בע-מלון מוריה תלשירותי אירוח

מ"אביב בע-מלון מוריה תלמלון הרודס תל אביב

מ"אביב בע-מלון מוריה תלאורחים חדר יחיד

מ"אביב בע-מלון מוריה תללינת מלווים חדר יחיד

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת צהרים אורחים

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת צהרים מלווים

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת ערב אורחים

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת צהרים מלווים

מ"אביב בע-מלון מוריה תלפגישה כיבוד קל

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת בוקר אורח מלון

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת בוקר אורח חיצוני

מ"אביב בע-מלון מוריה תלפגישה כיבוד קל

מ"אביב בע-מלון מוריה תלפגישה כיבוד קל

מ"אביב בע-מלון מוריה תלאורחים חדר יחיד

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת בוקר אורח חיצוני

מ"אביב בע-מלון מוריה תלפגישה כיבוד קל

מ"אביב בע-מלון מוריה תלפגישה כיבוד קל

מ"אביב בע-מלון מוריה תלאורחים חדר יחיד

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת ערב מלווים

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת ערב אורחים

מ"אביב בע-מלון מוריה תללינת מלווים חדר יחיד

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת ערב מלווים

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת צהרים מלווים

מ"אביב בע-מלון מוריה תלאורחים חדר יחיד

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת בוקר אורח חיצוני

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת בוקר אורח חיצוני

מ"אביב בע-מלון מוריה תללינת מלווים חדר יחיד

מ"אביב בע-מלון מוריה תלאורחים חדר יחיד

מ"אביב בע-מלון מוריה תלפגישה כיבוד קל

מ"אביב בע-מלון מוריה תלוניור'אורחים סוויטה ג

מ"אביב בע-מלון מוריה תלאורחים חדר יחיד

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת ערב מלווים

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת ערב מלווים

מ"אביב בע-מלון מוריה תלע אורחים"א

מ"אביב בע-מלון מוריה תלהשכרת אולם

מ"אביב בע-מלון מוריה תלכיבוד קל

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת ערב אורחים

מ"אביב בע-מלון מוריה תלארוחת ערב מלווים

מ"שרות המטייל בע- תור בוס מזדמנת צמודה- מונית 

מ"שרות המטייל בע- תור בוס שרותי היסעים

מ"שרות המטייל בע- תור בוס שרותי היסעים

מ"שרות המטייל בע- תור בוס מזדמנת צמודה - (8-16)אוטובוס זעיר 

מ"שרות המטייל בע- תור בוס עיתונאים ופרשנים בכירים מאירופה

מ"שרות המטייל בע- תור בוס עיתונאים ופרשנים בכירים מאירופה

מ"שרות המטייל בע- תור בוס מזדמנת צמודה - 59 עד 51אוטובוס 

מ"שרות המטייל בע- תור בוס מזדמנת צמודה - 59 עד 51אוטובוס 

מודיעין אזרחי בעמשירותי אבטחה

מודיעין אזרחי בעממודיעין אזרחי-שירותי אבטחה

מודיעין אזרחי בעממודיעין אזרחי-שירותי אבטחה



מודיעין אזרחי בעממודיעין אזרחי-שירותי אבטחה

מודיעין אזרחי בעממודיעין אזרחי-שירותי אבטחה

מודיעין אזרחי בעמסיום קורס הסמכה

מודיעין אזרחי בעממודיעין אזרחי-שירותי אבטחה

מודיעין אזרחי בעמשירותי אבטחה

מודיעין אזרחי בעממאבטח לשעת עבודה

מודיעין אזרחי בעמש לשעת עבודה"רמ

מודיעין אזרחי בעמרגיל- שירותי אבטחה 

מודיעין אזרחי בעמש"רמ- שירותי אבטחה 

מודיעין אזרחי בעמ8/5אבטחת סיור חברון - צוערים . ק

מודיעין אזרחי בעמשירותי אבטחה

אריה קליין בעמקופסה לכרטיסי ביקור

אריה קליין בעמיונה כסף על בסיס עץ

אריה קליין בעמיונה פליז או אלומיניום

אריה קליין בעמB43כדור ירושלים 

אריה קליין בעמבלוק ממו

אריה קליין בעמקופסה עץ זית

אריה קליין בעמתבליט ירושלים

אריה קליין בעממעמד שולחן מעץ זית

אריה קליין בעמתבליט כסף ירושלים מלבני במעמד מהודר

אריה קליין בעמלוחית הקדשה מזהב

יוחנן ליפשיץ ושות בעמשירות התקנת מוצרי חשמל

יוחנן ליפשיץ ושות בעמ וואט50גוף תאורה לד 

יוחנן ליפשיץ ושות בעמפנל הפעלה למזגן

יוחנן ליפשיץ ושות בעמאדיס-כבל חשמל

יוחנן ליפשיץ ושות בעמאדיס- מחברים

יוחנן ליפשיץ ושות בעמאדיס- תקע

יוחנן ליפשיץ ושות בעמאביזרי חשמל

יוחנן ליפשיץ ושות בעמאביזרי חשמל

יוחנן ליפשיץ ושות בעמאביזרי חשמל

יוחנן ליפשיץ ושות בעמאביזרי חשמל

יוחנן ליפשיץ ושות בעמכבל חשמל

יוחנן ליפשיץ ושות בעממתג חשמלי למזגן

יוחנן ליפשיץ ושות בעמ אוסרם70W/Eג אגסי "נורה נל

מ"אלדן תחבורה בעשירותי שכירת רכב

מ"אלדן תחבורה בעשירותי שכירת רכב

תל אביב הילטון בעמלינת מלווים חדר יחיד

לידו כנרת בעמ30/11/16א צ אורחים 

לידו כנרת בעמ30/11/16א צ מלווים 

לידו כנרת בעממשלחת עמזים-ארוחת צהריים

לידו כנרת בעמארוחת ערב מלווים

לידו כנרת בעמא ע אורחים

לידו כנרת בעמא ע מלווים

לידו כנרת בעמארוחת ערב

לידו כנרת בעמארוחת ערב אורחים

לידו כנרת בעמארוחת ערב מלווים

לידו כנרת בעמארוחות ערב אורחים

לידו כנרת בעמארוחות ערב מלווים

מ"לטרא סיסטמס בע20*40שלט עבור שיחת וידאו קונפרנס 

מ"לטרא סיסטמס בעג זכוכית"החלפת כיתוב ע

מ"לטרא סיסטמס בע"רכש' מח"שלט חדר 

מ"לטרא סיסטמס בעח"שלטי אזהרה למשה

מ"לטרא סיסטמס בעשלטי הגעה אל המבנה



מ"לטרא סיסטמס בעB1.1סמל מדינה דגם חשכל 

מ"לטרא סיסטמס בעמ" ס25/50שלטי זכוכית במידה 

מ"לטרא סיסטמס בע80/40שלטי זכוכית במידה 

מ"לטרא סיסטמס בעעבודה פירוק והרכבה

מ"לטרא סיסטמס בעשלטי אזהרה להולכי רגל

א תיירות ונכסים בעמ"ש קרלטון ת.מ.אאורחים חדר יחיד

א תיירות ונכסים בעמ"ש קרלטון ת.מ.אלינת מלווים חדר יחיד

א תיירות ונכסים בעמ"ש קרלטון ת.מ.אארוחת צהרים אורחים

א תיירות ונכסים בעמ"ש קרלטון ת.מ.אארוחת ערב אורחים

א תיירות ונכסים בעמ"ש קרלטון ת.מ.אארוחת צהרים מלווים

א תיירות ונכסים בעמ"ש קרלטון ת.מ.אשירותי אירוח

א תיירות ונכסים בעמ"ש קרלטון ת.מ.אסויטה חצי יום

א תיירות ונכסים בעמ"ש קרלטון ת.מ.אארוחת ערב

א תיירות ונכסים בעמ"ש קרלטון ת.מ.אארוחת בוקר אורח חיצוני

א תיירות ונכסים בעמ"ש קרלטון ת.מ.אאורחים חדר יחיד

א תיירות ונכסים בעמ"ש קרלטון ת.מ.אלינת מלווים חדר יחיד

א תיירות ונכסים בעמ"ש קרלטון ת.מ.אאורחים חדר יחיד

א תיירות ונכסים בעמ"ש קרלטון ת.מ.אלינת מלווה

א תיירות ונכסים בעמ"ש קרלטון ת.מ.אכנס במלון קרלטון

א תיירות ונכסים בעמ"ש קרלטון ת.מ.אארוחת ערב מלווים

א תיירות ונכסים בעמ"ש קרלטון ת.מ.אארוחת ערב מלווים

מ"תעשיות מיחזור בע-" אמניר שירותי גריסה ופינוי

מ"תעשיות מיחזור בע-" אמניר הזמנת מגרסה ניידת- שירותי גריסה 

מ"מלון הר ציון בעצ פרידה"א

מ"מלון הר ציון בעארוחות נהג

מ"מלון הר ציון בעאצ פרידה

מ"מלון הר ציון בע איש20ארוחת צהרים עבור 

מ"מלון הר ציון בע איש20ארוחת צהרים עבור 

מ"מלון הר ציון בעארוחת פרידה לטביה

מ"מלון הר ציון בעשירותי אירוח

מ"מלון הר ציון בעארוחת פרידה שגריר בלגיה

מ"מלון הר ציון בעשירותי אירוח

מ"מלון הר ציון בעא צ פרידה שגריר גואטמלה

מ"מלון הר ציון בעא פרידה שגריר הודו

מ"מלון הר ציון בעצ כולל שירות"א

מ"מלון הר ציון בעחדר זוגי 2

מ"מלון הר ציון בעחדר יחיד

מ"מלון הר ציון בעשירותי אירוח

מ"מלון הר ציון בעשירותי אירוח

מ"מלון הר ציון בעשירותי אירוח

מ"מלון הר ציון בעשירותי אירוח

מ"מלון הר ציון בעשירותי אירוח

מ"מלון הר ציון בעשירותי אירוח

מ"מלון הר ציון בעצ"א

מ"אורגון מעצב החלונות בעוילון גלילה לבן

מ"אורגון מעצב החלונות בעתיקון וילון ונציאני

בעמ (1974)קרביץ מדבקות שפות

בעמ (1974)קרביץ  כריכה רכה סחלב2017יומן שבועי 

בעמ (1974)קרביץ 2017יומן כיס רימון 

בעמ (1974)קרביץ מ" מ14סיכות לאקדח דגם רפיד 

בעמ (1974)קרביץ ( יחידות באריזה100)תה ירוק 

בעמ (1974)קרביץ LEXMARK12A7462לייזר ' טונר שחור מקור למד

בעמ (1974)קרביץ רכישת מוצרי מזון



בעמ (1974)קרביץ 3M 4016דבק דו צדדי גדול 

בעמ (1974)קרביץ (בשרוול'  יח100)כוס חד פעמית לשתיה חמה 

בעמ (1974)קרביץ (בשרוול'  יח100)כוס חד פעמית לשתיה קרה 

בעמ (1974)קרביץ (בחבילה'  יחי100)כפית חד פעמית 

בעמ (1974)קרביץ  גרם100קפה טורקי עלית 

בעמ (1974)קרביץ  גרם200קפה נמס עלית 

בעמ (1974)קרביץ  סיבים ממוחזר50%לפחות -הדפסה,נייר צילום

בעמ (1974)קרביץ כוס חד פעמית לשתיה חמה

בעמ (1974)קרביץ כפית חד פעמית

בעמ (1974)קרביץ קפה שחור

בעמ (1974)קרביץ קפה נמס

בעמ (1974)קרביץ Samsung ML-4050Nטונר מקורי למדפסת 

בעמ (1974)קרביץ תיקון שדכן חשמלי החלפת לוח אלקטרוני

בעמ (1974)קרביץ LEXMARK T652N/DNטונר מקורי למדפסת 

בעמ (1974)קרביץ 50008מספריים דהלה דגם 

בעמ (1974)קרביץ לוח מוקצף- קאפה 

בעמ (1974)קרביץ נייר בריסטול

בעמ (1974)קרביץ תג זיהוי

בעמ (1974)קרביץ נייר קרטון

בעמ (1974)קרביץ מדבקות סמיילי

בעמ (1974)קרביץ הדרכה: מדבקה

בעמ (1974)קרביץ נייר בריסטול

בעמ (1974)קרביץ צבעי פנדה

בעמ (1974)קרביץ נוצות

בעמ (1974)קרביץ סרט אריזה

בעמ (1974)קרביץ נייר בריסטול

בעמ (1974)קרביץ UHUדבק 

בעמ (1974)קרביץ דבק פלסטי

בעמ (1974)קרביץ בריסטול

בעמ (1974)קרביץ  מבריק למדפסת לייזר צבעוניA4נייר פוטו 

בעמ (1974)קרביץ בחבילה'  יח100 לבן A4נייר בריסטול מנילה 

בעמ (1974)קרביץ בחביל'  יח100 תכלת A4נייר בריסטול מנילה 

בעמ (1974)קרביץ  תאים3מעמד קטלוגים לתליה 

בעמ (1974)קרביץ מעמד קטלוגים לתליה תא אחד

מ"יובל דפוס ואופסט בעהקדשה לפורשים משירות החוץ/חריטה

מ"יובל דפוס ואופסט בעמדבקות ליום הולדת

מ"יובל דפוס ואופסט בעאפ לצורכי מיתוג-רכישת רול

מ"יובל דפוס ואופסט בעמעטפות+הזמנות

מ"יובל דפוס ואופסט בעשירותי הדפסה

מ"יובל דפוס ואופסט בעחוברת הנהח בנציגות

מ"יובל דפוס ואופסט בעמחברת ספירלה

מ"יובל דפוס ואופסט בעעט

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות ארוחת צהרים אורחים

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות ארוחת ערב אורחים

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות ארוחת ערב מלווים

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות ליווי משלחת-זית כלכלה ממרסיי"עמ

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות ארוחת צהרים אורחים

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות ארוחת צהרים מלווים

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות ארוחת בוקר אורח מלון

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות ארוחת בוקר אורח חיצוני

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות לינת מלווים חדר יחיד

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות לינת מלווים חדר יחיד

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות וניור'אורחים סוויטה ג



מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות אורחים חדר משודרג

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות אורחים חדר משודרג

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות אורחים חדר משודרג

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות וניור'אורחים סוויטה ג

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות אורחים חדר יחיד

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות וניור'אורחים סוויטה ג

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות לינת מלווים חדר יחיד

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות ארוחת ערב מלווים

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות ארוחת צהרים מלווים

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות ארוחת ערב מלווים

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות ארוחת צהרים מלווים

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות ארוחת ערב מלווים

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות ארוחת ערב מלווים

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות ארוחת בוקר מלווים

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות אורחים חדר יחיד

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות וניור'אורחים סוויטה ג

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות לינת מלווים חדר יחיד

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות לינת מלווים חדר זוגי

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות ארוחת ערב מלווים

מ"אלעד מערכות תוכנה בעהספקת שירותי מחשוב הוקם במסגרת הסבה מבוח

מ"דורקום מחשבים בעVEEAM' בנק שעות מומחה למע

מ"דורקום מחשבים בעHP DL360 G9-U1שרת 

מ"דורקום מחשבים בעE5-2609 V2מעבד 

מ"בע (1983)גלובס פבלישר עתונות 03.08.16-03.01.17מנוי גלובס 

מ"בע (1983)גלובס פבלישר עתונות פ בועידת גלובס"קב

מ"בע (1983)גלובס פבלישר עתונות פ בועידת גלובס"קב

מ"בע (ישראל)פקרד -היולטהספקת שירותי מחשוב הוקם במסגרת הסבה מבוח

מ"פלאפון תקשורת בעמעמ+שרותי טלפונים ניידים למשרד

מ"פלאפון תקשורת בעמ"שרותי טלפונים ניידים למשרד ללא מע

מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס איהספקת שירותי מחשוב הוקם במסגרת הסבה מבוח

מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס איהספקת שירותי מחשוב הוקם במסגרת הסבה מבוח

מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס איהספקת שירותי מחשוב הוקם במסגרת הסבה מבוח

מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס איהטמעת והדרכת אתרים-יוסי איבנדר

מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס איהספקת שירותי מחשוב הוקם במסגרת הסבה מבוח

"אינטגרציה ותשתיות בע. טי.מטריקס איDRPמערכת איחסון למרכבה באתר 

"אינטגרציה ותשתיות בע. טי.מטריקס אישירותי תמיכה ויעוץ למוצרי תוכנה

מ"רשת מלונות אטלס בעארתור(ם"י)הרמוני , ביי קלאב חיפהBBיחיד 

מ"רשת מלונות אטלס בעא" תBBחדר ליחיד 

מ"רשת מלונות אטלס בעא" תBBחדר ליחיד 

מ"רשת מלונות אטלס בעארתור(ם"י)הרמוני , ביי קלאב חיפהBBיחיד 

מ"רשת מלונות אטלס בעא" תBBחדר ליחיד 

מ"רשת מלונות אטלס בעא" תBBחדר ליחיד 

מ"רשת מלונות אטלס בעא" תBBחדר ליחיד 

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי אירוח

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי אירוח לפרויקט למלחינים צעירים

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי אירוח

מ"רשת מלונות אטלס בעמלון ים-זית כלכלה"עמ

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי מלונאות וארוח לשליחים

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי מלונאות וארוח לשליחים

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי מלונאות וארוח לשליחים

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי מלונאות וארוח לשליחים

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי מלונאות וארוח לשליחים

מ"רשת מלונות אטלס בעמלון מלודי



מ"רשת מלונות אטלס בעמלון ארתור

מ"רשת מלונות אטלס בע לילות מלון מלודי3-  חדרים ל 4הזמנת 

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי מלונאות וארוח לשליחים

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי מלונאות וארוח לשליחים

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי מלונאות וארוח לשליחים

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי מלונאות וארוח לשליחים

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי מלונאות וארוח לשליחים

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי מלונאות וארוח לשליחים

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי מלונאות וארוח לשליחים

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי מלונאות וארוח לשליחים

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי אירוח

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי אירוח

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי אירוח

מ"רשת מלונות אטלס בעא" תBBחדר זוגי 

מ"רשת מלונות אטלס בעא" תBBחדר ליחיד 

מ"רשת מלונות אטלס בעזים"עמ- שירותי אירוח

מ"רשת מלונות אטלס בעישראלים- ארוחות ערב

מ"רשת מלונות אטלס בעז"מלון לעמ

מ"רשת מלונות אטלס בעז"מלון לעמ

מ"רשת מלונות אטלס בעמלון- ז "עמ

מ"רשת מלונות אטלס בעא" תBBחדר זוגי 

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי אירוח

מ"רשת מלונות אטלס בעא" תBBחדר ליחיד 

מ"רשת מלונות אטלס בעא" תBBחדר ליחיד 

מ"רשת מלונות אטלס בעא" תBBחדר ליחיד 

מ"רשת מלונות אטלס בעא" תBBחדר ליחיד 

מ"רשת מלונות אטלס בעא" תBBחדר ליחיד 

מ"רשת מלונות אטלס בעא" תBBחדר ליחיד 

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי מלונאות וארוח לשליחים

מ"רשת מלונות אטלס בעשירותי אירוח

מ"העתקות בע. נ.אשירותי דפוס והוצאה לאור

שיא שירותי יעוץ ארגוני ומיון ממ-טופדמי תחזוקה קבועים שנתיים

שיא שירותי יעוץ ארגוני ומיון ממ-טופשירות פסיכולוג ארגוני להדרכות והטמעה

שיא שירותי יעוץ ארגוני ומיון ממ-טופמצגת,ניתוח תוצאות ומגמות,נתוני שנת הערכה

שיא שירותי יעוץ ארגוני ומיון ממ-טופבנייה וניתוח דוחות- שרותי ייעוץ ארגוני

שיא שירותי יעוץ ארגוני ומיון ממ-טופעיבוד נתוני מענק מצויינות

שיא שירותי יעוץ ארגוני ומיון ממ-טופפיתוח המודל החדש בהתאם למפרט

שיא שירותי יעוץ ארגוני ומיון ממ-טופמתכנת בכיר לשיפור ושינויים של מערכת

שיא שירותי יעוץ ארגוני ומיון ממ-טופשירותי כוח אדם

שיא שירותי יעוץ ארגוני ומיון ממ-טופייעוץ עבור מבחני מיון

מ"ביפר תקשורת ישראל בעמאבטחים למערכת התראות ביפר-יום הדרכה

מ"ביפר תקשורת ישראל בעמערכת התראה לרעידות אדמה

מ"ביפר תקשורת ישראל בעדמי שרות שנתיים

מ"איסטרוניקס בעשירותי אבטחה

מ"לב בע- זמיר בר ' סמ2.5גב ',  סמ28*39פורמט - קלסר תיק 

מ"לב בע- זמיר בר A4 דפים זהים בכל סט 20דפדפת 

מ"לב בע- זמיר בר ' סמ17*24מחברת פורמט 

מ"לב בע- זמיר בר לוז- אינסרטים 

מ"לב בע- זמיר בר עט כדורי

מ"לב בע- זמיר בר כולל מתקן'  סמ85*200'  יח3רולאפ 

מ"לב בע- זמיר בר פלסמנטים-ציוד משרדי 

מ"לב בע- זמיר בר רולאפים-ציוד משרד

מ"לב בע- זמיר בר 'יח1000 הדפסה בכחול 18X25מעטפה גודל 



מ"לב בע- זמיר בר ' יח1000 הדפסה בכחול 11X23מעטפה גודל 

מ"אדוויס אלקטרוניקה בע וולט110- מ חדש"אל פסק מ

מ"אדוויס אלקטרוניקה בע וולט220-מ חדש. מUPSאל פסק 

מ"אדוויס אלקטרוניקה בעהפרשי טיוב- אדוויסUPS 650VAאל פסק 

מ"אדוויס אלקטרוניקה בעמ חדש. מUPSאל פסק 

" מ חדש.ד מ""ארון מס מ"אדוויס אלקטרוניקה בע"

מ"קרן אהבה לילדי בית איזי שפירא בעמתנה

מ"הראל טכנולוגיות מידע בעצבעונית(סורק/פקס/מדפסת)מדפסת משולבת 

מ"הראל טכנולוגיות מידע בע צבעים כחול אדום שחור צהב4סט -טונר כללי

מ"הראל טכנולוגיות מידע בעהגדלה- שנים לחמש3-שירותי אחריות מ

מ"הראל טכנולוגיות מידע בע צבעים כחול אדום שחור צהב4סט -טונר כללי

מ"אבירם בע. א.א.אשירותי ניקיון

מ"אבירם בע. א.א.אניקיון תקרה באטריום

מ"אבירם בע. א.א.אניקיון חלונות באודיטוריום

מ"אבירם בע. א.א.אסנפלינג-ניקיון חלונות מבחוץ

מ"אבירם בע. א.א.אשירותי ניקיון במשרד

מ"אבירם בע. א.א.אתקורה-שירותי ניקיון

מ"אבירם בע. א.א.אשירותי ניקיון במשרד

מ"אבירם בע. א.א.אניקיון תקרה באטריום

מ"אבירם בע. א.א.אניקיון חלונות באודיטוריום

מ"אבירם בע. א.א.אסנפלינג-ניקיון חלונות מבחוץ

מ"חברה לפיתוח ולבנין בערבה בעשירותי אירוח

מ"אינגליש קייק בעסופגניות למשרד

מ"בע (1990)גרפוס שובר לילקוט

מ"בע (1990)גרפוס שובר לקלמר

מ"שיווק מזון בע,מוצרי אלברט גרם עלית200קפה שחור טורקי 

מ"שיווק מזון בע,מוצרי אלברט גרם100קפה עם הל 

מ"שיווק מזון בע,מוצרי אלברט גרם200קפה נמס עלית 

מ"שיווק מזון בע,מוצרי אלברט גרם מגורען200או רד מאג / קפה נמס ארומה 

מ"שיווק מזון בע,מוצרי אלברטג" ק1סוכר סוגת 

מ"שיווק מזון בע,מוצרי אלברט' יח100תה בקופסא ויסוצקי 

מ"שיווק מזון בע,מוצרי אלברט טבליות300סוכרזית 

מ"שיווק מזון בע,מוצרי אלברט ויסוצקי1/25תה ירוק 

מ"שיווק מזון בע,מוצרי אלברט גרם200קפה נמס 

מ"שיווק מזון בע,מוצרי אלברט גרם100קפה שחור 

מ"שיווק מזון בע,מוצרי אלברט גרם200קפה נמס רד מאג מגורען 

מ"שיווק מזון בע,מוצרי אלברטהזמנת מסגרת עבור כלים חד פעמי

מ"שיווק מזון בע,מוצרי אלברטג" ק1דבש 

מ"שיווק מזון בע,מוצרי אלברט גרם350דבש 

מ" בע1990מצג סחר . ס.מSHRED-EX GT-911CCXLמגרסה דגם 

המרכז הבינלאומי לתערו- אקס . סי. אי22/11-שרי בכנס ב' השת

מ"גורמה ליין בעארוחת צהריים מלווים

מ"פעמית קרטון ואריזות בעכלים חד פעמיים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחות- שירותי אירוח 

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים אורחים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאורחים סוויטה נשיאותית

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלוניור'אורחים סוויטה ג

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאורחים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינת מלווים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלמלון מצודת דוד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת בוקר אורח מלון

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת בוקר אורח חיצוני



מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב אורחים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב אורחים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת בוקר אורח מלון

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלכיבוד קל

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת לילה זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת בוקר זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים אורחים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאורחים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאורחים סוויטה נשיאותית

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינת מלווים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינת מלווים חדר זוגי

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינת מלווים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאורחים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינת מלווים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאורחים חדר זוגי

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלשירותי אירוח

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאורחים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאורחים סוויטה נשיאותית

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאורחים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים אורחים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינת מלווים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים אורחים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת בוקר אורח מלון

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת בוקר אורח חיצוני

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינת מלווים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב אורחים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב אורחים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים זקיף



מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת לילה זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת לילה זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת לילה זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת לילה זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת לילה זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאורחים סוויטה נשיאותית

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאורחים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינת מלווים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינת מלווים חדר זוגי

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים אורחים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב אורחים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינת מלווים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת בוקר זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת לילה זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלכיבוד קל

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינה בלגיה

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינה ישראל

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינה ישראל

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינה ספרד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינה ישראל

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינה לוקסנבורג

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאבטחת וקסנבורג

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינה קנדה

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאבטחה ישראל

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינה ישראל

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינה אוקראינה

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינה טוגו

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינה קנדה

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינה טוגו

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינה קנדה

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאורחים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאורחים סוויטה נשיאותית

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלוניור'אורחים סוויטה ג

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאורחים חדר משודרג

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינת מלווים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינת מלווים חדר זוגי

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת לילה זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלמ"צ לא כולל מע"א



מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלמסיבת עיתונאים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלפגישה עם כיבוד משודרג

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלפגישה עם כיבוד משודרג

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלפגישה עם כיבוד משודרג

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלפגישה עם כיבוד משודרג

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלעזיבה מאוחרת סויטה נשיאותית

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלעזיבה מאוחרת סויטה גוניור

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלעזיבה מאוחרת חדר משודרג

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלפגישה עם כיבוד קל

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאולמות בידוק

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב אורחים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלמ"ארוחת צהרים ללא מע

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלפגישה עם כיבוד משודרג

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלנשיא אוקראינה אירוחים-שירותי אירוח

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים אורחים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים אורחים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינת מלווים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינת מלווים חדר זוגי

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים אורחים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב מלווים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת לילה זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת צהרים זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת בוקר זקיף

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאורחים סוויטה נשיאותית

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלוניור'אורחים סוויטה ג

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאורחים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת ערב אורחים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלארוחת בוקר אורח מלון

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאורחים סוויטה נשיאותית

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלוניור'אורחים סוויטה ג

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלאורחים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אללינת מלווים חדר יחיד

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלפגישה בסויטה

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אלחדר פגישה לשמונה משתתפים

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אל משתתפים21חדר פגישות 

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אל משתתפים7חדר פגישות ל

מ"בע (1993)רוב מלונות יוקרה -אל משתתפים7חדר פגישות ל

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  לבןPARKER T-BALLעט כדורי פרקר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי GB 8 בנפח usbזיכרון נייד למחשב חיבור 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי הדפסה+ תיקית מנילה לפי דוגמא 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  דפים100מ " מ38*50מזכרית בצבע צהוב מידה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי תיק מהנדס לחצן בודד

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ' יח30- סט מחקים לעפרון 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  דף50 שורה A4בלוק לבן לכתיבה במידה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  דף50 מכיל A4בלוק לכתיבה צהוב שורה מידה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי A 3מכשיר למינציה חמה קרה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מ" ס9*9נייר ממו צבעוני 



"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מ" ס27/35מ " ס8אוגדן פוליו מקרטון גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  שחור27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי שחור- עט כדורי חד פעמי ארטלין 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כחול- עט כדורי חד פעמי ארטלין 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מ" ס30סרגל מתכת 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ארטליין- שפתון ', גר8דבק סטיק 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ' יח50סיכות עם ראש צבעוני ללוח שעם קופסא

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 'חוברות וכד,קופסת קרטון לאיחסון קטלוגים

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  אדום27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 3 על 102/36מדבקות נייר רציף 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי הדום רגליים מתכוונן מפלסטיק

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מ"ס50רוחב ,בגליל'  מ300,ניילון נצמד שקוף

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 30/37 מגשים שקופים למכתבים מפלסטיק 3סט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כוס רשת ממתכת שחורה להחזקת עטים

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 3קופת יד ברזל מס 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 2קופת יד ברזל מס 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  לבןPARKER T-BALLעט כדורי פרקר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 105X140 דף בחבילה 200,חבילת מדבקות לבנות

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי pt105מכשיר לייצור תוויות 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 'שנאי למכשיר פיטאץ

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי TZ631מ ' מ12 שחור על צהוב PT-300סרט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי TZ431מ ' מ12 שחור על אדום PT-300סרט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 105X56 דף בחבילה 200,חבילת מדבקות לבנות

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כחול- עט סימון דק שטדלר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי שחור- עט סימון דק שטדלר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי אדום- עט סימון דק שטדלר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ירוק- עט סימון דק שטדלר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  שורה עם חורים לתיוקA4 דף 40דפדפת נייר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  דף50 מכיל A5בלוק לכתיבה צהוב שורה מידה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  דף50 מכיל A4בלוק לכתיבה צהוב שורה מידה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  דף50 שורה A4בלוק לבן לכתיבה במידה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ' יח30- סט מחקים לעפרון 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 8.5"מספריים ידית שחורה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 5.5"מספריים ידית שחורה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כחול- עט כדורי חד פעמי ארטלין 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי שחור- עט כדורי חד פעמי ארטלין 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי אדום- עט כדורי חד פעמי ארטלין 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מ" ס27/35מ " ס8אוגדן פוליו מקרטון גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי אדום - 27/35 מידות 8קלסר פלסטי פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי סגול - 27/35 מידות 8קלסר פלסטי פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי שחור - 27/35 מידות 8קלסר פלסטי פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי בורדו -27/35 מידות 8קלסר פלסטי פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי צהוב - 27/35 מידות 8קלסר פלסטי פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ירוק - 27/35 מידות 8קלסר פלסטי פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כחול - 27/35 מידות 8קלסר פלסטי פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי אפור - 27/35 מידות 8קלסר פלסטי פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כתום -27/35 מידות 8קלסר פלסטי פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  דף20שדכן בינוני מתאים ל

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ' יח50סיכות עם ראש צבעוני ללוח שעם קופסא

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כוס רשת ממתכת שחורה להחזקת עטים

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי נייר.לל9 /9לנייר ממו במידה .מעמד רשת מתכ

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מ" ס9*9נייר ממו צבעוני 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי צבעים בהירי-'מטרו''מ צבעו' ס9*9נייר ממו 



"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי יח100-40עובי,ניילון פס לבן נייר פוליו'שק

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  תאים10, צבעים שוניםA4תיק אינדקס מידה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  תאים20, צבעים שוניםA4תיק אינדקס מידה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי תג זיהוי לכנסים עם לחצן וסיכת בטחון

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי שורה, דף72,כריכה צבעונית,A5מחברת ספירלה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  דף120,ספירלה על,A5בלוק לכתיבה לבן שורה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  דף70,ספירלה על,A4בלוק לכתיבה לבן שורה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  מסגרת עץ120*80לוח כתיבה מחיק לבן 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  מסגרת עץ80*60לוח כתיבה מחיק לבן 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 30/37 מגשים שקופים למכתבים מפלסטיק 3סט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 'חוברות וכד,קופסת קרטון לאיחסון קטלוגים

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  צבעוני1/7חוצץ פלסטיק בגודל פוליו 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  צבעוני1/12חוצץ פלסטיק בגודל פוליו 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ב מדורג"חוצצים פלסטיק בגודל פוליו א

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  כחולV5עט ראש סיכה פילוט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  ירוקV5עט ראש סיכה פילוט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  אדוםV5עט ראש סיכה פילוט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  שחורV5עט ראש סיכה פילוט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  כחולV7עט ראש סיכה פילוט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  ירוקV7עט ראש סיכה פילוט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  אדוםV7עט ראש סיכה פילוט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  זכוכית מקדמית20*30מסגרת עץ לתמונות 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  מפתחות96- מתאים ל ,ארון מפתחות

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי M-  טושים לשקפים שניידר 4סט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי משובץ, דף72,כריכה צבעונית,A5מחברת ספירלה

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  ליטר25שובך -סל אשפה

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי משובץ, דף72,כריכה צבעונית,A4מחברת ספירלה

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ח" ש500-עלות הובלה עבור הזמנה פחות מ

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי קופסאת קרטון לארכיב עם מכסה עם הדפסה

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 120*250לוח מוקצף - קאפה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי תיק ארכיון עם גומי ושרוך

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ' יח10, מ" מ10מ עובי " ס100X140לוח קאפה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי טעינה סולרית, מחשבון עם פונקציות מדעיות

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי עט מציין לייזר להרצאות

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי צהוב - megmarטוש סימון להדגשה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי אדום - V7 uni-ballעט רולר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי שחור - V7 uni-ballעט רולר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כחול - V7 uni-ballעט רולר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  מכורך שורה21/96פנקס 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  מכורך שורה41/96פנקס 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ' יח100-  זהב A4נייר דמוי קלף במידה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  יארד36 אורך 3/4"סלוטייפ 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי שחור- עט כדורי חד פעמי ארטלין 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כחול- עט כדורי חד פעמי ארטלין 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  דף בחבילה500, 108לובן ,A3נייר צילום 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי יח100-40עובי,ניילון פס לבן נייר פוליו'שק

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ' יח100 חבילה A3 303/426מארז למינציה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מחק ללוח מחיק

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ק" סמ59ספריי ללוח מחיק 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מ" ס60/40גודל ,מסגרת עץ,לוח שעם

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מ" ס80/60גודל ,מסגרת עץ,לוח שעם

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מ" ס27/35מ " ס8אוגדן פוליו מקרטון גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  אדום27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 



"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  מדורג1/7חוצצים מנילה בגודל פוליו 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  מדורג1/12חוצצים מנילה בגודל פוליו 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 30/37 מגשים שקופים למכתבים מפלסטיק 3סט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  שניות3דבק מהיר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מחדד מתכת איכותי

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ' יח30- סט מחקים לעפרון 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ' יח12- ל " מ20סט נוזל מחיקה בקבוקון 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי uni clifter - 0.5עיפרון מכני 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי uni clifter - 0.7עיפרון מכני 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 0.7עופרת לעפרון מכני '  יח12שפופרת 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי משובץ צהוב- סט תיק תליה יחיד 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מילוי לכרטיסי ביקור טבעות

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  יח10- שורה עם חוריםA4 דף 40דפדפת נייר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי TZ431מ ' מ12 שחור על אדום PT-300סרט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי TZ631מ ' מ12 שחור על צהוב PT-300סרט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי TZ531מ ' מ12 שחור על כחול PT-300סרט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  כחולV5עט ראש סיכה פילוט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  ירוקV5עט ראש סיכה פילוט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  אדוםV5עט ראש סיכה פילוט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  שחורV5עט ראש סיכה פילוט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  כחולV7עט ראש סיכה פילוט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  ירוקV7עט ראש סיכה פילוט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  אדוםV7עט ראש סיכה פילוט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ' יח100 חבילה A4 216/303מארז למינציה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  יחידותAA 4ייזר 'סוללות אלקליין אנרג

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 3V.  למחשב כף ידCR2032סוללת ליטיום 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 105X35 דף בחבילה 200,חבילת מדבקות לבנות

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 120*80לוח מחיק עם לוח שנה מודפס 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ח" ש500-עלות הובלה עבור הזמנה פחות מ

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מ" ס27/35מ " ס8אוגדן פוליו מקרטון גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי צהוב - megmarטוש סימון להדגשה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי תכלת - megmarטוש סימון להדגשה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ירוק - megmarטוש סימון להדגשה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ורוד - megmarטוש סימון להדגשה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כתום - megmarטוש סימון להדגשה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ירוק- עט סימון דק שטדלר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי שחור- עט סימון דק שטדלר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כחול- עט סימון דק שטדלר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי אדום- עט סימון דק שטדלר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כחול- עט כדורי חד פעמי ארטלין 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי עגול שחור- טוש סימון עבה גוף פלסטיק 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי עגול כחול- טוש סימון עבה גוף פלסטיק 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי עגול אדום- טוש סימון עבה גוף פלסטיק 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי עגול ירוק- טוש סימון עבה גוף פלסטיק 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי שטוח שחור- טוש סימון ללוח מחיק ארטליין 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי שטוח ירוק- טוש סימון ללוח מחיק ארטליין 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי שטוח אדום- טוש סימון ללוח מחיק ארטליין 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי שטוח כחול- טוש סימון ללוח מחיק ארטליין 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי xtra-  עפרונות עם מחק 12סט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מחדד שולחני חשמלי

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מחדד מתכת איכותי

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ' יח30- סט מחקים לעפרון 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ' יח12- ל " מ20סט נוזל מחיקה בקבוקון 



"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי עט מחיקה רולר ראש מתכת

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מתקן מחיקה רולפיקס

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 22' גומיות דקות מס

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 22' גומיות רחבות מס

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 'יח12- ראש ספוג ', גר30דבק נוזל עם גומי 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  יארד36 אורך 3/4"סלוטייפ 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  עפרונות צבעוניים24סט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  דף20שדכן בינוני מתאים ל

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  דף70 עד EH-70Fשדכן חשמלי מקס 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  מיועדות לשדכן חשמלי50/80סיכות 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  יחידות5000קופסא  ,26/6סיכות חיבור 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ארטליין- שפתון ', גר8דבק סטיק 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ארטליין- שפתון ', גר25דבק סטיק 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ' גר125דבק פלסטי לבן בקבוק 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי צהוב - 27/35 מידות 8קלסר פלסטי פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  מדורג1/7חוצצים מנילה בגודל פוליו 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  מדורג1/12חוצצים מנילה בגודל פוליו 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי טורקיז-27/35 מידות 8קלסר פלסטי פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כתום -27/35 מידות 8קלסר פלסטי פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  ירוק27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  צהוב27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  אדום27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי צבע שחור, תיק פליק מסטר עם טבעות

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מעורב- תיק גמיש אטום שקוף פוליו 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי יח100-40עובי,ניילון פס לבן נייר פוליו'שק

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  דף50 שורה A4בלוק לבן לכתיבה במידה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  דף120,ספירלה על,A5בלוק לכתיבה לבן שורה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  שורה עם חורים לתיוקA4 דף 40דפדפת נייר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  יחידות4אריזה של  - AAסוללות 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  יחידות4אריזה של  - AAAסוללות 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  דף70 עד EH-70Fשדכן חשמלי מקס 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  לשדכן חשמליFE70סיכות חיבור מקס 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 120*80לוח מחיק עם לוח שנה מודפס 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כחול - V5 uni-ballעט רולר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מחק+טוש סימון מחיק עגול' יח6:סט לוח מחיק

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי xtra-  עפרונות עם מחק 12סט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ' יח12- ל " מ20סט נוזל מחיקה בקבוקון 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  מדורג1/7חוצצים מנילה בגודל פוליו 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  מדורג1/12חוצצים מנילה בגודל פוליו 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כחול - 27/35 מידות 5קלסר פלסטי פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  ירוק27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי טורקיז- תיק גמיש אטום שקוף פוליו 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי יח100-40עובי,ניילון פס לבן נייר פוליו'שק

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  דף50 שורה A4בלוק לבן לכתיבה במידה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי שורה, דף72,כריכה צבעונית,A4מחברת ספירלה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  יח10- שורה עם חוריםA4 דף 40דפדפת נייר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כחול - 27/35 מידות 5קלסר פלסטי פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי שורה, דף72,כריכה צבעונית,A5מחברת ספירלה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  מסגרת א120*80לוח מחיק עם לוח שנה מודפס 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ל במגוון צבעים'משענת ג+ משטח לעכבר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 1קופת יד ברזל מס 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי לבן/ שחורW11 פלורסנטי P.Lמנורת שולחן 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי הדום רגליים מתכוונן מפלסטיק



"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי M-  טושים לשקפים שניידר 4סט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  אדום27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  כחול27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  ירוק27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  לבן27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  אפור27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  שחור27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  אדום27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  צהוב27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  בורדו27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  סגול27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מכסה תו+פח)!! לבן - ליטר50פח שובך מלבני 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 70X35 דף בחבילה 200,חבילת מדבקות לבנות

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי שנאי

P-TOUCH שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי"

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי P-TOUCH 8000/7000סרט   

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מ" ס60מגב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מ" ס40מגב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  צבעוני1/12חוצץ פלסטיק בגודל פוליו 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  עם גומיה לסגירה2.5תיק קרטון שפיר גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי שרוך תליה עם קליפס

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי .תג שם פלסטיק קשיח עם חור מארך

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי קליפס לתג שם יו יו

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ח" ש500-עלות הובלה עבור הזמנה פחות מ

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כחול - 27/35 מידות 8קלסר פלסטי פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ח" ש500-עלות הובלה עבור הזמנה פחות מ

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  גרם200ויס 'קפה נמס טסטר צ

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  גרם100קפה טורקי קלוי בשקית עלית 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 0.7עופרת לעפרון מקצועי יוניבול 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 8.5"מספריים ידית שחורה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 0.7עט כדורי חד פעמי מגומם שחור 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 0.7עט כדורי חד פעמי מגומם כחול 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כחול- מ מיצובישי " מ0.5עט כדורי 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ' יח12- ל " מ20סט נוזל מחיקה בקבוקון 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  סגול27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  צהוב27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  דף60 2'פנקס כיס מס

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ל במגוון צבעים'משענת ג+ משטח לעכבר 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  יארד36 אורך 3/4"סלוטייפ 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מחדד מתכת במיכל

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ' יח30- סט מחקים לעפרון 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  דף20שדכן בינוני מתאים ל

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 36X100 דף בחבילה 32,חבילת מדבקות לבנות

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כחול-  יחידות 100,מ" מ12ספירלה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי BROTHER'  מ8מ " מ12סרט מדבקות פלסטיות 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  יח500מחזק חורים לניירות מנוקבים קופסא 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  חוץ40 5תיק חום גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ארטליין- שפתון ', גר25דבק סטיק 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי עט דלפק עם בסיס

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי TZB-31, מ " מ12סרט מדבקות פלסטיות 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  מיקרון45 יח 100ירוק /שקית פוליו פס לבן

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי שטוח שחור- טוש סימון עבה גוף פלסטיק 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי שטוח כחול- טוש סימון עבה גוף פלסטיק 



"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מ" ס30סרגל מתכת 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ' יח12-מ" ס27/35מ " ס8אוגדן פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  ירוק27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  אדום27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  כחול27/35 מידות 3תיק טבעות פוליו גב 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  דף70,ספירלה על,A4בלוק לכתיבה צהוב שורה

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  צבעוני1/7חוצץ פלסטיק בגודל פוליו 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  צבעוני1/12חוצץ פלסטיק בגודל פוליו 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי xtra-  עפרונות עם מחק 12סט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי שחור-  יחידות 100,מ" מ6ספירלה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כחול-  יחידות 100,מ" מ10ספירלה 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ספירלות- מכונה ידנית לכריכת חוברות 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ' יח12- תיק מהנדס כפול פליו 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי TZ631מ ' מ12 שחור על צהוב PT-300סרט 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  גרם200ויס 'קפה נמס טסטר צ

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי  גרם100קפה טורקי קלוי בשקית עלית 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 0.7עופרת לעפרון מקצועי יוניבול 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי ' יח10-  דף 60 שורה 1/1בלוק לבן לכתיבה 

מ"סלקום ישראל בעשרותי תקשורת סלקום

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ בד גלישה כולל שרוול160*220דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפדיגיטלי מברי11*18דגלון שולחני מדינה זרה 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ יח100דגלוני קיסם לאום חבילה של 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמעמד דגלון שולחן בוקק עץ בוק

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ מטר50שרשרת דגלונים מניילון 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפסיכת דש ישראל מדינה זרה

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ בד גלישה כולל טבעת160*220דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ בד כותנה כולל טבעת160*220דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ כותנה כולל שרוול220*160דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ כותנה כולל שרוול100*150דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפגלישה כולל שרוול100*150דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפדגלון לאום לנפנוף פלסטיק

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ סרוג סינטטי כולל שרוול150*100דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ סינטטי סרוג כולל ש100*300דגל לאום אנכי 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ סרוג סינטטי כולל שרוול110*80דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ סרוג סינטטי כולל שרוול220*160דגל לאןום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ1524*914דגל לאום מהודר 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ בד סרוג  סינטטי1524*914דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ280*381מדינה  / דגל לאום

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ דיגיטלי200*250זר / דגלון שולחני לאום

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפצ" סאטן דו150*100דגל לאום מהודר 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ21*36דגל לאום לרכב שרד 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמעמד דגלון שולחני זוגי

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפצ" דיגיטלי דו18*11זר /דגלון שולחני לאום

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמוט אלומיניום למעמד רצפה

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמ" ס32מעמד רצפתי לדגל 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפדגלון שולחני בהדפסה דיגיטלית

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפסינטטי'  מ3*1דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפקיסמי דגל לאום

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמעמד שולחני מעץ לדגל בודד

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ(100)דגל מדינה זרה + סיכת מתכת דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ'פץ+ באפליקציה '  מ2.2*1.6דגל 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ' מ1.5*1דגל לאום כותנה 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמ" ס100-150דגל לאום אפליקציה 



יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפדגל לאום קטן מפלסטיק

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ' מ1.5*1דגל ירושלים 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפפוליאסטר'  מ2.2*1.6דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ' מ1.5*1דגל לאום מהודר 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפדגל רכב שרד בהדפסה דיגיטלית

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפדגלון שולחני בהדפסה דיגיטלית

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמעמד שולחני מעץ לצמד דגלים

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ' מ2מוט אלומיניום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמעמד רצפתי ניקל לדגל אחד

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפהדפסת משי תוספת לכל צבע נוסף

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמ" ס60-80דגל לאום אפליקציה 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפדגלון שולחני בהדפסה דיגיטלית

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפדגלון שולחני בהדפסה דיגיטלית

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמעמד שולחני מעץ לצמד דגלים

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ' מ1.5*1דגל לאום מהודר 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמ" ס100-150דגל לאום אפליקציה 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמעמד רצפתי ניקל לדגל אחד

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ' מ2מוט אלומיניום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ' מ1.5*1דגל לאום מהודר 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמשלוח דגלים-מונית 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמשלוח דגלים-מונית 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפפוליאסטר'  מ2.2*1.6דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפדגלון שולחני בהדפסה דיגיטלית

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפבאפליקציה'  מ2.2*1.6דגל 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ'כולל פרנז'  מ1.5*1דגל מדינה זרה 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמ" ס100-150דגל לאום אפליקציה 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפסינטטי'  מ3*1דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמ מודפס כולל טבעות"ס100*150דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ' מ1.5*1דגל לאום כותנה 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ' מ1.5*1דגל לאום מהודר 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ' מ2מוט אלומיניום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפדגל רכב שרד בהדפסה דיגיטלית

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ(100)דגל מדינה זרה + סיכת מתכת דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפפוליאסטר'  מ2.2*1.6דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ' מ1.5*1דגל ירושלים 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפסינטטי'  מ3*1דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפדגלון שולחני בהדפסה דיגיטלית

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפדגל לאום קטן מפלסטיק

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפקיסמי דגל לאום

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמעמד שולחני מעץ לדגל בודד

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ' מ1.5*1דגל ירושלים 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפכחול ולבן' שרשרת פרנז

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ(100)דגל מדינה זרה + סיכת מתכת דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפאבוקת זכרון

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפסינטטי'  מ3*1דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפקיסמי דגל לאום

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפדגלון שולחני בהדפסה דיגיטלית

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפדגלון שולחני בהדפסה דיגיטלית

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמ" ס80-110דגל לאום אפליקציה 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפאפליקציה כולל פ- '  מ1.5*1דגל מדינה זרה 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמעמד שולחני מעץ לצמד דגלים

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ(100)דגל מדינה זרה + סיכת מתכת דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפקיסמי דגל לאום



יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ' מ1.5*1דגל ירושלים 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ(אפליקציה)'  מ1.5*1דגל מדינה זרה כותנה 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפדגלון שולחני בהדפסה דיגיטלית

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמעמד שולחני מעץ לצמד דגלים

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפאספקת דגלים

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפסינטטי'  מ3*1דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפפוליאסטר'  מ2.2*1.6דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ' מ1.5*1דגל ירושלים 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפשרשרת דגלי לאום מבד

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפבד סינטטי- מ " ס110*80דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפג וכנס"השכרה מרום נתב-יור פרלמנט קפריסין

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמרום דגלים-נשיאת ליטא

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפGדגלול בנתבג-שרת החוץ אסטוניה 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמ צרפת משלוח במונית''דגלי רכב לרה

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפהדפסת משי כל הבד'  מ1.5*1דגל מדינה זרה 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפDטבעות /מ שרוול " בד רמ220*160דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפסינטטי'  מ2.2*1.6דגל לאום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ'פץ+ באפליקציה '  מ2.2*1.6דגל 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמ" ס100-150דגל לאום אפליקציה 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמעמד רצפתי ניקל לדגל אחד

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ' מ2מוט אלומיניום 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמשקולת לייצוב מעמדי דגלים

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפסיכת מתכת דגל לאום

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפקיסמי דגל לאום

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפדגלון שולחני בהדפסה דיגיטלית

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפמעמד שולחני מעץ לדגל בודד

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפצנצנות מוקטנות

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפלפי אצווה- מלחייה 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ' מ1.5*1דגל לאום כותנה 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפדגל רכב שרד בהדפסה דיגיטלית

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפדגל רכב שרד בהדפסה דיגיטלית

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפ' מ1.5*1דגל לאום כותנה 

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפדגל רכב שרד בהדפסה דיגיטלית

יצור יבוא ושיווק. פי. י'ג. מרום אפפוליאסטר'  מ2.2*1.6דגל לאום 

מ" בע1995קומפיוטרגרד טכנולוגיות חידוש חוזה למדפסות

מ" בע1995קומפיוטרגרד טכנולוגיות כרטיס מבקרים

מ" בע1995קומפיוטרגרד טכנולוגיות כרטיס מבקרים

מ" בע1995קומפיוטרגרד טכנולוגיות כרטיס מבקרים

מ" בע1995קומפיוטרגרד טכנולוגיות כרטיס מבקרים

מ"בע (1995)חברת רדיו צליל אביזרי חשמל

מ"איילון עמית ורפי בע8*5מדבקות מתקלפות גודל 

מ"איילון עמית ורפי בעכרטיס ביקור עם הטבעת סמל מדינה בזהב

מ"איילון עמית ורפי בעהדפסת לוגו + 24X34מעטפה גודל 

מ"אלדן מלונות ונופש בעמ"חדר יחיד מלוה ללא מע

מ"אלדן מלונות ונופש בעלינת חדר יחיד מלוים

מ"אלדן מלונות ונופש בעלינת חדר זוגי

מ"אלדן מלונות ונופש בעשירותי אירוח

מ"אלדן מלונות ונופש בעלינת מאבטחים חדר זוגי

מ"בע (1998)שרותי לווין . אס.בי.דישרותי כבלים במשרד

מ"טרנס טייטלס בעהטמעת כתוביות בערבית

מ"מלונות צרפת ירושלים בעלינה מלווה

מ"מלונות צרפת ירושלים בעMICSמשלחת סמינר 

מ"מלונות צרפת ירושלים בעMICSמשלחת סמינר 



מ"ממרם שיווק ציוד רפואי בעמדבקות לדפיבריחטור

מ"ממרם שיווק ציוד רפואי בעברז פין אינדקס-  ליטר 3בלון חמצן 

מ"ממרם שיווק ציוד רפואי בע ליטר1ערכת עירוי 

מ"ממרם שיווק ציוד רפואי בעצינו+שקית העשרה- 5' מפוח הנשמה סט מלא מס

מ"ממרם שיווק ציוד רפואי בעתרמיל עזרה ראשונה

מ"ממרם שיווק ציוד רפואי בערכישת מיטת טיפולים

מ"ממרם שיווק ציוד רפואי בערכישת גליל נייר למיטה

מ"ממרם שיווק ציוד רפואי בעמ"מחסן בנא- ציוד לארון תרופות

מ"בע (2000)יו . פור. זרל''משלוח עציצים עבור עובדים שחזרו מחו

מ"בע (2000)יו . פור. זרל''עציצים לחוזרים מחו

חברת החשמל לישראל בעמתשלום לחברת חשמל

חברת החשמל לישראל בעמתשלום לחברת חשמל

הסתדרות מדיצינית הדסה מילגות לסטודנטים בתכנית הינל4מימון 

קרן קיימת לישראלעצים לנטיעה

קרן קיימת לישראלמסגרת לתעודה

קרן קיימת לישראלעצים לנטיעה

קרן קיימת לישראלמסגרת לתעודה

קרן קיימת לישראלעצים לנטיעה

קרן קיימת לישראלמסגרת לתעודה

קרן קיימת לישראלעצים לנטיעה

קרן קיימת לישראלמסגרת לתעודה

קרן קיימת לישראלעצים לנטיעה

קרן קיימת לישראלמסגרת לתעודה

קרן קיימת לישראלקקל שגרירת לטביה

קרן קיימת לישראלקקל שגרירת פינלנד

קרן קיימת לישראלעצים לנטיעה

קרן קיימת לישראלמסגרת לתעודה

קרן קיימת לישראלקקל שגרירת קנדה

קרן קיימת לישראלנטיעת עציםשגריר גואטמלה

קרן קיימת לישראלמסגרת לתעודה

קרן קיימת לישראלנטיעת עציםשגרירת תאילנד

קרן קיימת לישראלמסגרת לתעודה

קרן קיימת לישראלעצים לנטיעה

קרן קיימת לישראלמסגרת לתעודה

קרן קיימת לישראלעצים לנטיעה

קרן קיימת לישראלמסגרת לתעודה

קרן קיימת לישראלעצים לנטיעה

קרן קיימת לישראלמסגרת לתעודה

קרן קיימת לישראלעצים לנטיעה

קרן קיימת לישראלמסגרת לתעודה

קרן קיימת לישראלעצים לנטיעה

קרן קיימת לישראלמסגרת לתעודה

קרן קיימת לישראלעצים לנטיעה

קרן קיימת לישראלמסגרת לתעודה

מלונות יהודה בעמלינת מלווים חדר יחיד

מלונות יהודה בעמלינת מלווים חדר יחיד

מלונות יהודה בעמארוחת ערב מלווים

מלונות יהודה בעמ(מלונות יהודה)לאונרדו פלאזה ירושלים 

מלונות יהודה בעמלינת מלווים חדר זוגי

מלונות יהודה בעמלינת מלווים חדר יחיד

מלונות יהודה בעמ(מלונות יהודה)לאונרדו פלאזה ירושלים 

מלונות יהודה בעמ(מלונות יהודה)לאונרדו פלאזה ירושלים 

מלונות יהודה בעמאורחים חדר יחיד



מלונות יהודה בעמכיבוד קל

מלונות יהודה בעמציוד טכני

מלונות יהודה בעמארוחת ערב אורחים

מ"בע. י.ה.מלונות הירדן מאצ ממלכתי כולל שירות

מ"בע. י.ה.מלונות הירדן מצ מלווה ביקור חאמד שאריפי דיפ עיראקי.א

מ"בע. י.ה.מלונות הירדן מלינה מלווים ביקור חאמד שאריפי דיפ עיראקי

מ"בע. י.ה.מלונות הירדן ממשלחת רבנים רפורמים

מ"בע. י.ה.מלונות הירדן ממשלחת רבנים רפורמים

מ"בע. י.ה.מלונות הירדן ממלון על בסיס לינה וארוחת בוקר

מ"בע. י.ה.מלונות הירדן מ לילות3- מלון ל 

מ"בע. י.ה.מלונות הירדן מארוחת ערב במלון

מ"בע. י.ה.מלונות הירדן מחדר ישיבות

מ"בע. י.ה.מלונות הירדן מ לילות7*  איש 15חדרי מלון 

מ"בע. י.ה.מלונות הירדן מארוחות ערב

מ"תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בעDA421A3FB-23Mקומפרסור 

מ"תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בעP.C.BORD ASSEMBLYA3-IPDUMCC-1502לוח 

מ"תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בעמאוורר לוח פיקוד

מ"מלונות אפריקה ישראל בע לילות3- מלון ל 

מ"מלונות אפריקה ישראל בעארוחת ערב במלון

מ"מלונות אפריקה ישראל בעחדר ישיבות

מ"מלונות אפריקה ישראל בעשירותי לינה

מ"מלונות אפריקה ישראל בעשירות מלונאות ואירוח לשליחי המשרד

מ"מלונות אפריקה ישראל בעשירות מלונאות ואירוח לשליחי המשרד

מ"מלונות אפריקה ישראל בעשירות מלונאות ואירוח לשליחי המשרד

מ"מלונות אפריקה ישראל בעשירותי אירוח

מ"מלונות אפריקה ישראל בעשירותי אירוח

מ"מלונות אפריקה ישראל בעשירותי אירוח

מ"מלונות אפריקה ישראל בעשירותי אירוח

מ"מלונות אפריקה ישראל בעשירותי אירוח

מ"מלונות אפריקה ישראל בעשירותי אירוח

מ"מלונות אפריקה ישראל בעשירות מלונאות ואירוח לשליחי המשרד

מ"מלונות אפריקה ישראל בעשירותי אירוח

מ"מלונות אפריקה ישראל בעשירותי אירוח

מ"מלונות אפריקה ישראל בעעמזית הסברה מהאג

מ"מלונות אפריקה ישראל בעשירותי אירוח

מ"מלונות אפריקה ישראל בעשירות מלונאות ואירוח לשליחי המשרד

מ"מלונות אפריקה ישראל בעשירות מלונאות ואירוח לשליחי המשרד

מ"מלונות אפריקה ישראל בעשירות מלונאות ואירוח לשליחי המשרד

מ"תים תוכנה בערשיונות תוכנה

מ"תים תוכנה בעשירותי תמיכה ויעוץ למוצרי תוכנה

מ"אביב בע-מלון ימית תלשירותי אירוח

מ"אביב בע-מלון ימית תלאורחים חדר יחיד

מ"אביב בע-מלון ימית תלאורחים חדר יחיד

מ"מלם מערכות בעהספקת שירותי מחשוב הוקם במסגרת הסבה מבוח

מ"חברת מלונות דן בע-KDארוח ב- שר האנרגיה האמריקאי 

מ"חברת מלונות דן בע-KDארוח ב- שר האנרגיה האמריקאי 

מ"חברת מלונות דן בע-KDארוח ב- שר האנרגיה האמריקאי 

מ"חברת מלונות דן בע-KDארוח ב- שר האנרגיה האמריקאי 

מ"חברת מלונות דן בעסמינר+ארוחות+לינה-שירותי אירוח

מ"חברת מלונות דן בעWIPOסוכנות ' ביקור ר

מ"חברת מלונות דן בעלינה שגרירה- ח צרפת "שה

מ"חברת מלונות דן בעלינה עורכת תכנית- ח צרפת "שה

מ"חברת מלונות דן בעלינת מאבטחים- ח צרפת "שה



מ"חברת מלונות דן בעלינת נהגים- ח צרפת "שה

מ"חברת מלונות דן בעכ הרצוג"פגישה באירוח ח- ח צרפת "שה

מ"חברת מלונות דן בע14.5ארוחת ערב מלווים - ח צרפת"שה

מ"חברת מלונות דן בעהפרשים

מ"חברת מלונות דן בעשר החוץ נורבגיה לינת מלווים-שירותי אירוח

אחים חבורה-מסעדת מגנדהע אורחים ומלווים מסעדת מגנד"סמינר מיקה א

אחים חבורה-מסעדת מגנדהע אורחים ומלווים מסעדת מגנד"סמינר מיקה א

אחים חבורה-מסעדת מגנדהע לנהג"א

אחים חבורה-מסעדת מגנדהארוחת צהרים נהג

אחים חבורה-מסעדת מגנדהארוחת ערב אורחים

אחים חבורה-מסעדת מגנדהארוחת ערב מלווים

אחים חבורה-מסעדת מגנדהמ"ארוחת ערב ללא מע

אחים חבורה-מסעדת מגנדהארוחת ערב מלוה

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אחיסונים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אחיסונים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אחיסונים

לטכנ, המכללה לחינוך- סמינר הקיבוציםשירותי אירוח

המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראלמימון לינות שירותי אירוח עבור מרצים מחול

המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראלצ משלחת ירדן"א

בית שוקן להוצאת ספרים בעמספר מתנה

ברזיס גוברין מיכלשעת הרצאה- הרצאה 

ברזיס גוברין מיכלשעת הכנה- הרצאה 

קימלמן יצחק עמיקםלינה-השתתפות משרד

פרלשטיין טליההרצאה

מרכז עירוני לאמנות- שבע -דור באר-בתכרטיסי טיסה-השתתפות משרד

מלונות הכשרת הישוב בעמלינת אורחים

מלונות הכשרת הישוב בעמלינת מלווים

רשות שדות התעופהטקסים אורחים רשמיים נתבג

רשות שדות התעופהטקסים אורחים רשמיים נתבג

רשות שדות התעופהרשות שדות התעופה טקס-נשיא הונדורס

רשות שדות התעופהרשות שדות התעופה טקס-נשיא הונדורס

רשות שדות התעופההגעה-טקס רשות שדות התעופה-ם"ל האו"מזכ

רשות שדות התעופהשדות התעופ.ר-גון קרי-מזכיר מדינה אמריקאי

רשות שדות התעופהעזיבה+הגעה/רשות שדות התעופה- רהמ ליטא 

רשות שדות התעופהטקסים-התחייבות שנתית רשות שדות התעופה

רשות שדות התעופהטקסים-התחייבות שנתית רשות שדות התעופה

רשות שדות התעופהשדות התעופה.ר-נשיא גיאורגיה

רשות שדות התעופהטקס כניסה ויציאה- נשיא רומניה

רשות שדות התעופהנשיא הודו-רשות שדות התעופה 

רשות שדות התעופהרשות שדות התעופה-ח נורבגיה"שה

רשות שדות התעופהטקס-רשות שדות התעופה- נשיא קניה

רשות שדות התעופהרשות שדות התעופה התחייבות שנתית

רשות שדות התעופהרשות שדות התעופה התחייבות שנתית

רשות שדות התעופהרשות שדות התעופה התחייבות שנתית ראשי מדי

רשות שדות התעופהרשות שדות התעופה התחייבות שנתית ראשי מדי

רשות שדות התעופהג"טקס כניסה ועזיבה נתב-שרת החוץ רואנדה

מ"מלונות דן בעשירותי אירוח

מ"מלונות דן בעשירותי אירוח

מ"מלונות דן בעשירותי אירוח

מ"מלונות דן בעשירותי אירוח

מ"מלונות דן בעארוחת ערב זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת לילה זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים זקיף



מ"מלונות דן בעארוחת ערב זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת לילה זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת ערב זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת לילה זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת ערב אורחים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת בוקר אורח מלון

מ"מלונות דן בעארוחת בוקר אורח חיצוני

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר זוגי

מ"מלונות דן בעפגישה כיבוד קל

מ"מלונות דן בעפגישה כיבוד קל

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת ערב זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת לילה זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים זקיף

מ"מלונות דן בעוניור'אורחים סוויטה ג

מ"מלונות דן בעאורחים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים אורחים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת לילה זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת ערב זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת לילה זקיף

מ"מלונות דן בעוניור'אורחים סוויטה ג

מ"מלונות דן בעאורחים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעארוחת בוקר אורח חיצוני

מ"מלונות דן בעארוחת בוקר אורח מלון

מ"מלונות דן בעמלון דן פנורמה ירושלים

מ"מלונות דן בעמלון דן פנורמה ירושלים

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעוניור'אורחים סוויטה ג

מ"מלונות דן בעאורחים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר זוגי

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעאורחים סוויטה נשיאותית

מ"מלונות דן בעוניור'אורחים סוויטה ג

מ"מלונות דן בעאורחים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעאורחים סוויטה נשיאותית

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר זוגי



מ"מלונות דן בעשונות

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעארוחת ערב זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת לילה זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים זקיף

מ"מלונות דן בעשונות

מ"מלונות דן בעשונות

מ"מלונות דן בעשונות

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים מלווים

מ"מלונות דן בעפגישה כיבוד קל

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים אורחים

מ"מלונות דן בעשונות

מ"מלונות דן בעכיבוד משודרג

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים אורחים

מ"מלונות דן בעשירותי אירוח

מ"מלונות דן בעארוחת בוקר אורח מלון

מ"מלונות דן בעארוחת בוקר אורח חיצוני

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים אורחים

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר זוגי

מ"מלונות דן בעאורחים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעארוחת ערב זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת לילה זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת ערב זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת לילה זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת ערב זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת לילה זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת ערב זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת בוקר זקיף

מ"מלונות דן בעציוד הגברה

מ"מלונות דן בעארוחת ערב אורחים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב אורחים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעשונות

מ"מלונות דן בעאורחים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעאורחים חדר זוגי

מ"מלונות דן בעאורחים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעוניור'אורחים סוויטה ג

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר זוגי

מ"מלונות דן בעפגישה כיבוד קל

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים



מ"מלונות דן בעארוחת צהרים מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב אורחים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב אורחים

מ"מלונות דן בעשונות

מ"מלונות דן בעפגישה כיבוד קל

מ"מלונות דן בעפגישה כיבוד קל

מ"מלונות דן בעפגישה כיבוד קל

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב אורחים

מ"מלונות דן בעפגישה כיבוד קל

מ"מלונות דן בעפגישה כיבוד קל

מ"מלונות דן בעציוד הגברה

מ"מלונות דן בעאורחים סוויטה נשיאותית

מ"מלונות דן בעוניור'אורחים סוויטה ג

מ"מלונות דן בעאורחים חדר משודרג

מ"מלונות דן בעאורחים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעאורחים סוויטה נשיאותית

מ"מלונות דן בעוניור'אורחים סוויטה ג

מ"מלונות דן בעאורחים חדר משודרג

מ"מלונות דן בעאורחים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר זוגי

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעארוחת ערב אורחים

מ"מלונות דן בעשונות

מ"מלונות דן בעאורחים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר זוגי

מ"מלונות דן בעשונות
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מ"מלונות דן בעארוחת בוקר אורח חיצוני

מ"מלונות דן בעארוחת ערב אורחים

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב אורחים

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת ערב זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת לילה זקיף

מ"מלונות דן בעפגישה כיבוד קל

מ"מלונות דן בעאורחים סוויטה נשיאותית

מ"מלונות דן בעוניור'אורחים סוויטה ג

מ"מלונות דן בעאורחים חדר משודרג

מ"מלונות דן בעאורחים סוויטה נשיאותית

מ"מלונות דן בעאורחים חדר משודרג

מ"מלונות דן בעארוחת ערב אורחים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר זוגי

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר זוגי

מ"מלונות דן בעארוחת בוקר אורח מלון

מ"מלונות דן בעארוחת בוקר אורח חיצוני

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעארוחת ערב זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת לילה זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים זקיף

מ"מלונות דן בעפגישה כיבוד קל

מ"מלונות דן בעפגישה כיבוד קל

מ"מלונות דן בעפגישה כיבוד קל

מ"מלונות דן בעכיבוד משודרג



מ"מלונות דן בעכיבוד משודרג

מ"מלונות דן בעפגישה כיבוד קל

מ"מלונות דן בעפגישה כיבוד קל

מ"מלונות דן בעשונות

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר זוגי

מ"מלונות דן בעאורחים סוויטה נשיאותית

מ"מלונות דן בעשונות

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעאורחים חדר משודרג

מ"מלונות דן בעאורחים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת ערב זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת לילה זקיף

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעארוחת צהרים אורחים

מ"מלונות דן בעאורחים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות דן בעארוחת ערב אורחים

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות דן בעפגישה כיבוד קל

מ"מלונות דן בעפגישה כיבוד קל

מ"מלונות דן בעשונות

מ"מלונות דן בעארוחת ערב מלווים

מגן דוד אדםשירותי אירוח

מגן דוד אדםד בקיטו"קנ

מגן דוד אדםהכנה" דו

מגן דוד אדםד בקיטו"קנ

מגן דוד אדםהכנה" דו

מגן דוד אדםאמבולנס

מגן דוד אדםאמבולנס

מגן דוד אדםאמבולנס עבור שרון ברפי

מגן דוד אדםאמבולנס

מגן דוד אדםאמבולנס עבור מיקי וייצמן

מגן דוד אדםאמבולנס

ן מחשבים בעמ.מ.אהספקת שירותי מחשוב הוקם במסגרת הסבה מבוח

מ"לינק בע. קיו. אסהספקת שירותי מחשוב הוקם במסגרת הסבה מבוח

מ"לינק בע. קיו. אסהספקת שירותי מחשוב הוקם במסגרת הסבה מבוח

מ"לינק בע. קיו. אסהספקת שירותי מחשוב הוקם במסגרת הסבה מבוח

מ"מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בעהספקת שירותי מחשוב הוקם במסגרת הסבה מבוח

מ"מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בעהספקת שירותי מחשוב הוקם במסגרת הסבה מבוח

מ"תכנה בע- סיסנת הספקת שירותי מחשוב הוקם במסגרת הסבה מבוח

מ"קונסיסט מערכות בעשכר

מ"קונסיסט מערכות בע2016דקלה סלמה -שירותי מיחשוב

מ"קונסיסט מערכות בעהספקת שירותי מחשוב

מ"קונסיסט מערכות בעהספקת שירותי מחשוב

מ"טלדור יועצים בעהספקת שירותי מחשוב הוקם במסגרת הסבה מבוח

מ"טלדור יועצים בעמדריכת מחשוב

מ"טלדור יועצים בעהספקת שירותי מחשוב הוקם במסגרת הסבה מבוח

מ"קימברלי קלארק ישראל שיווק בעמתקן לנייר צץ רץ לניגוב ידיים

מ"קימברלי קלארק ישראל שיווק בעזוג גלילים- מתקן לנייר פטנט



מ"קימברלי קלארק ישראל שיווק בעשכבתי-רץ טישו דו-מגבת נייר צץ

מ"קימברלי קלארק ישראל שיווק בע גלילים36 שכבות 2נייר טואלט פטנט 

מ"קימברלי קלארק ישראל שיווק בעAIRFLEX SCOTTרץ -נייר לניגוב ידיים צץ

מ"קימברלי קלארק ישראל שיווק בע גלילים36 שכבות 2נייר טואלט פטנט 

מ"פזומט מקבוצת פז בעתשלום דלק ורחיצה

מ"פזומט מקבוצת פז בעתשלום לא כולל מעמ

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים אורחים חדר יחיד

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים ארוחת צהרים מלווים

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים אורחים חדר משודרג

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים אורחים חדר יחיד

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים אורחים חדר יחיד

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים מלון ענבל

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים לינת מלווים חדר יחיד

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים אורחים חדר יחיד

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים לינת מלווים חדר יחיד

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים מלון ענבל

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים אורחים חדר יחיד

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים לינת מלווים חדר יחיד

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים ארוחת צהרים אורחים

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים ארוחת ערב אורחים

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים ארוחת צהרים מלווים

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים ארוחת ערב מלווים

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים ארוחת ערב אורחים

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים אורחים חדר יחיד

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים ארוחת צהרים אורחים

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים אורחים חדר יחיד

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים אורחים חדר יחיד

מ"בע/חברת מלון עומריה ירושלים לינת מלווים חדר יחיד

מ"בע (1997)דרך ארץ הייווייז תשלום אגרות

הררי יצחקצילום כתבי אמנה בבית הנשיא

הררי יצחקשירותי צילום

הררי יצחקשעות נוספות

הררי יצחקצילום כתבי אמנה

הררי יצחקצילום כתבי אמנה

הררי יצחקשעות נוספות צילום

פלד רוןבדיקת בטיחות למעלית כולל דוח מפורט

העבודה לבטיחות וגיהות/משרד המוסדעובדים-הדרכה והשתלמות

העבודה לבטיחות וגיהות/משרד המוסדל"הכשרה ליוצאים לחו

סוכנות היהודיתאסיה-כנס בינלאומי אירו

סוכנות היהודיתסמינר לסטודנטים יהודים

אוקינוס חברה בעמנספחים+ אריזה ושיגור מטעני שליחים 

אוקינוס חברה בעמח"אריזה ושיגור מטעני שליחי משרה

פז חברת נפט בעמסולר לתחבורה

פז חברת נפט בעמסולר לתחבורה

ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן יעוץ וליווי קורס מתמחי מנהל

המכון למידע רפואי בעמ- מור בדיקות רפואיות לשליחים ובני זוגם

מ"גלילון תעשיות בע'יח1000 צבעוני דפוס משי 65*65מספור ' מד

מ"גלילון תעשיות בע'יח1000מ צבעוני דפוס משי " מ50מספור ' מד

מ"גלילון תעשיות בעבירוק' אשפה בלבד הדפ" מ " ס20*10מדבקה 

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.אשקע לגוויס

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.אסט מברגים

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.אV 9סוללה 

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.אV1.5 AAAסוללה 



מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.אAA 10סוללה 

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.אדבק דו צדדי

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.אסרט הדבקה חום

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.אשעון שקע גרזלין

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.א6דיבל פלסטיק

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.א7דיבל פלסטיק 

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.א4-35ברג סיבית 

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.א4.5-45ברג סיבת 

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.אאקדח לסיקה

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.אמעבר אמריקאי

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.אמכסה לאסלה בצבע לבן

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.א(דון און לסאון)מיכלי ניאגרה קומפלט 

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.אספריי לחץ אוויר

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.ארב שקע וכבל

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.אאזיקונים

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.אאזיקונים

מ"דפוס ציון בעשירותי אירוח

שווק אלומיניום ומוצ)אביר אלומיניום TSA160NTמנגנון פתיחה אוטומטי כולל זרוע 

מ"אוטו מגזין בעעיתונים- תשלום דמי מנוי 

מ"איוש פיתוח כישורי אנוש בע6/6- ליאור בכנס' השתת

מ"תדמית מערכות זהות בעשילוט לנציגויות

מ"תדמית מערכות זהות בעשילוט לנציגויות

מ"מוצרי מזוג אויר בע- הצלחה "2 24/24מסנן מקדם 

מ"תומסון רויטרס ישראל בערכישת זכויות לתמונות רויטרס

מ"תומסון רויטרס ישראל בערכישת זכויות לתמונות רויטרס

מ"גנרטורים וציוד בע. ק.פשעת עבודה

מ"גנרטורים וציוד בע. ק.פמ"מרחק נסיעה בק

מ"סינאל מלל פייוויי בע300 עד 1' כרטיס עובד ממס

מ"סינאל מלל פייוויי בעדמי משלוח

מ"סינאל מלל פייוויי בע51-100-כרטיס עובד מ

מ"סינאל מלל פייוויי בעדמי משלוח

מ"סינאל מלל פייוויי בעכרטיס עובד

מ"סינאל מלל פייוויי בעדמי משלוח

מ"סינאל מלל פייוויי בע101-150' כרטיס עובד מ

מ"סינאל מלל פייוויי בעשירותי משלוחים

מ"סינאל מלל פייוויי בעכרטיס עובד

מ"סינאל מלל פייוויי בעשירותי משלוחים

מ"גליקום שיווק ביע בלמ  סDVD-Rמדייה 

מ"סינאל מלל פייווי בעשירותי משלוחים

מ"סינאל מלל פייווי בעשירותי משלוחים

החזר אשל

שירותי ייעוץ מיגון

שירותי ייעוץ מיגון

מ"בע (ישראל)ברליץ שירותי הוראת שפות

מ"בע (ישראל)ברליץ שירותי הוראת שפות

מ"בע (ישראל)ברליץ שירותי הוראת שפות

מ"בע (ישראל)ברליץ שירותי הוראת שפות

מ"בע (ישראל)ברליץ שירותי הוראת שפות

מ"ארגנקום בעלוחץ קרונה

מ"ארגנקום בעמכשיר חיווט והצלבה

מ"ארגנקום בעDVI מטר 3כבל 

מ"ארגנקום בעפסי קרונה

מ"ארגנקום בעVGA מטר 10כבל 



מ"ארגנקום בעVGA מטר 20כבל 

מ"ארגנקום בעVGA מטר 30כבל 

מ"ארגנקום בעפסי קרונה

מ"ארגנקום בעסוללה רגילה למחשב נייד

מ"ארגנקום בערב שקע וכבל

מ"ארגנקום בעסוללה רגילה למחשב נייד

מ"ארגנקום בעUSB-  לPS2מתאם 

מ"ארגנקום בעכבל שפורפרת מסולסל

מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות משעות עבודה- אחזקה 

מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מאחזקה- תקורה 

מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מאחזקה- חומרים 

מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מטכנאי מטבח

מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות משעות עבודה- אחזקה 

מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות משעות עבודה- אחזקה 

מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות משירותי שמירה

מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מתקורה

מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות משונות

מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות משעות עבודה- אחזקה 

מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מאחזקה- תקורה 

מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מאחזקה- חומרים 

מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מטכנאי מטבח

מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות משכר

מ"אלקטרו סליל בעALT734 גולדליין 8W*2קטלן יתושים 

מ"אלקטרו סליל בעALT735גולדליין -  ענק 20W*2קטלן יתושים 

מ"אלקטרו סליל בע510נעליים בלנסטון גברים 

מ"בזק בינלאומי בעהספקת שירותי מחשוב הוקם במסגרת הסבה מבוח

סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראלצ"א-השתתפות משרד

מ"מיטסי אינטרנשיונל בעשחזור דיסק קשיח

מ"מיטסי אינטרנשיונל בעשיחזור דיסקים

מ"חבר תרגומים בעשירותי תרגום

מכון מגיד ללימודי המשך מיסודה של האציונות- ר גדי טאוב "ד

מכון מגיד ללימודי המשך מיסודה של האפרופסור שלמה אבינרי

מ"בע (2002)ליגרף חותמת פליז שעווה

מ"בע (2002)ליגרף חותמת פליז שעווה

מ"בע (2002)ליגרף חותמת פליז שעווה

מ"בע (2002)ליגרף נציגות האנוי- חותמת פליז שעווה  

מ"שופרסל בע2016-תווי קנייה לקיץ

מ"שופרסל בעתוספת חד פעמית

מ"שופרסל בעתוספת חד פעמית

מ"שופרסל בעשליחי אבטחה-שוברי קנייה

מ"שופרסל בעעובדים בארץ ובחול וסטודנטים-שוברי קנייה

מ"שופרסל בעבנות שרות-שוברי קנייה

מ"שופרסל בעחיילים-שוברי קנייה

מ"שופרסל בעמשפחות נזקקות-שוברי קנייה

מ"אלקטרה בעשירותי טכנאי

גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בעמהגעה לאתר+שעת עבודה ראשונה 

גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בעמשעות עבודה נוספות או חלק מהן

גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בעמ(לפי הצורך) UPSחלפים למערכות 

גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בעמU.P.S 125kvaתיקון מערכת 

FAN 150MM 230V 38MMגמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בעמ

מ"אפקון בקרה ואוטומציה בעשירותי אבטחה

מ"אפקון בקרה ואוטומציה בעהתקנת מערכת כיבוי גז

מ"אפקון בקרה ואוטומציה בעאספקת מיכל כיבוי לחדר גנרטור



מ"אפקון בקרה ואוטומציה בעגלאי עשן

מ"אפקון בקרה ואוטומציה בעלחצן כיבוי

מ"אפקון בקרה ואוטומציה בעצופר נצנץ

מ"אפקון בקרה ואוטומציה בעהפעלה/יחידות ניתוק

מ"אפקון בקרה ואוטומציה בעיחידות כניסה

מ"אפקון בקרה ואוטומציה בעלחצן אש

מ"אפקון בקרה ואוטומציה בעצנרת וחיווט-תשתית ורטיקלית 

מ"אפקון בקרה ואוטומציה בעחיבור התוספת ועדכון תוכנה לרכזת אש

מ"אפקון בקרה ואוטומציה בעצנרת וחיווט- תשתית נקודות 

מ"אפקון בקרה ואוטומציה בעבדיקת מכון התקנים

מ"אפקון בקרה ואוטומציה בעHIPEרגל למגנומטר 

מ"אפקון בקרה ואוטומציה בענסיעות, הפעלה, בדיקה, חיבור

מ"השטיח המעופף בעשירות מלונאות ואירוח לשליחי המשרד

מ"השטיח המעופף בעשירות מלונאות ואירוח לשליחי המשרד

מ"השטיח המעופף בעז"עמ-גלרי חיפה - ארוחות ערב 

מ"השטיח המעופף בעישראלים-גלרי חיפה-ארוחת ערב 

מ"השטיח המעופף בעז"עמ-'עכו ביץ-ארוחת ערב 

מ"השטיח המעופף בעישראלים-'עכו ביצ-ארוחת ערב

מ"השטיח המעופף בעישראלים שאינם אורחי המלו-'עכו ביצ-ערב. א

מ"השטיח המעופף בע'אולם עכו ביץ

מ"השטיח המעופף בעשירות מלונאות ואירוח לשליחי המשרד

פתרונות שפה. אס. י'ג. אםשירותי תרגום

פתרונות שפה. אס. י'ג. אםשירותי תרגום

פתרונות שפה. אס. י'ג. אםלסגירה במרכבה- שירותי תרגום 

ם-עמיתי מלון הרצל ילינה עוזר ונהג סגנית השרה

ם-עמיתי מלון הרצל ישירותי אכסון

ירון שמעוני שחם מהנדסישירותי  קונסטרוקציה

מרכז רפואי שערי צדקפנסיה. שכר לשמירת ז

מרכז רפואי שערי צדק16' ספט- ז"שמ

מרכז רפואי שערי צדקשכר

ש של"לשכת טכנולוגיית המידע בישראל עיום אחד ללא לינה-כנס ארצי

ש של"לשכת טכנולוגיית המידע בישראל עכנס ארצי

(ר"ע)ם "רמב- תאגיד הבריאות טראומה אנגלית

מ"בע (1997)וואן שירותי תוכנה הספקת שירותי מחשוב הוקם במסגרת הסבה מבוח

מ"מדיטון רשת מרכזים רפואיים בעבדיקות רפואיות לשליחים ובני זוגם

גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומים בעשירותי הובלה ואריזה

גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומים בעשירותי הובלה

גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומים בעח"אריזה ושיגור מטעני שליחי משרה

גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומים בעשיגור מטעני שליחים

גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומים בענספחים+ אריזה ושיגור מטעני שליחים 

גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומים בענספחים+ אריזה ושיגור מטעני שליחים 

אלחרר אברהםזר ליד ושם

אלחרר אברהםזר פרחים

אלחרר אברהםהנחת זר אבל

אלחרר אברהםי'זר עגול רוהמ פיג

אלחרר אברהםזר פרחים

אלחרר אברהםזר זיכרון

אלחרר אברהםזרי פרחים לטקסים רשמיים

מ"שפיר הנדסה אזרחית וימית בעשירותי חניה בלאום

מ"שפיר הנדסה אזרחית וימית בעהצמדה

זכאים דודזרי אבל-גימלאים

זכאים דודשירותי משלוחים

זכאים דודזר אבל



זכאים דודמשלוח עציצים עבור עובדים שחלו

זכאים דודל''משלוח עציצים עבור עובדים שחזרו מחו

רשות העתיקות"מנורת שבעת הקנים"הכנת העתק של 

מ"מעלית הזמן ירושלים בעביקור במעלית הזמן

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א ליטר4נוזל לניקוי רצפות 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א ליטר1חומר לניקוי אסלה 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א ליטר1נוזל כלים 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אל" מ500סבון נוזלי עם משאבה 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אל" מ750נוזל לניקוי שמשות עם שפריצר 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א ליטר4אקונומיקה 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א ליטר4נוזל ניקוי רב תכליתי 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות100טישו לאף בניילון 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א זיגזג50/70סחבה גודל 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אמטליות שיש שלישיה

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות100כפפות לטקס חד פעמיות 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אMכפפות גומי 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות בגליל25 בגליל 75/85אשפתון גודל 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות בגליל50 50/70אשפתון גודל 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות בגליל50 50/50ניילון פח 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אמטהר אוויר

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אספוג יפני לכלים

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אסנו רהיט לניקוי והברקת רהיטים

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א ליטר10דלי לשטיפת רצפות 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אמ" ס40מגב גומי 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אמ אורך" ס30 שורות 6מטאטא משרדי ניילון 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אמ עם הברגה" סמ150מגב מעץ / מקל למטאטא 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות עטופות100 גרם 1.5תה ויסוצקי 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות ויס25תה צמחים ירוק במגוון טעמים 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א קילו1סוכר 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות100כוסות חד פעמיות פלסטיק 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א10כפיות דוגן פוליפרופילן מחוזקות גדולות 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות50צלחות גדולות 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות50צלחות קטנות 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות100סכין פוליפרופילן 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות פוליפרופילן100מזלגות 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות100כפות 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א9OZ יחידות 1000ל " מ250כוסות לשתיה חמה 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אנס קפה

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אארומה קלאסי

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אסוכר

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אוופלה

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אעוגיות עבאדי

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אחטיפי קרקר

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אביסקוויט פתיבר

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אערגליות שוקו

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אערגליות תות

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אארל גריי

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אגן קסום תה נענע

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אתה צמחים לימנית לואיזה

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אנס קפה עלית

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אקפה שחור

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אארומה קלאסי עלית

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אנס קפה עלית



מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אקפה שחור

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אארומה קלאסי עלית

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א ליטר4נוזל לניקוי רצפות 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א ליטר1חומר לניקוי אסלה 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א ליטר1נוזל כלים 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אל" מ500סבון נוזלי עם משאבה 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אל" מ750נוזל לניקוי שמשות עם שפריצר 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א ליטר1אקונומיקה קטן ריחני 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א ליטר4נוזל ניקוי רב תכליתי 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א קילו5אבקת כביסה 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א ליטר4מרכך כביסה 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות100טישו לאף בניילון 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א זיגזג50/70סחבה גודל 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אמטליות שיש שלישיה

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות100כפפות לטקס חד פעמיות 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אMכפפות גומי 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות בגליל25 בגליל 75/85אשפתון גודל 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות בגליל50 50/70אשפתון גודל 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות בגליל50 50/50ניילון פח 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אמטהר אוויר

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אספוג יפני לכלים

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אסנו רהיט לניקוי והברקת רהיטים

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א גלילים48נייר טואלט טישו 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א ליטר10דלי לשטיפת רצפות 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אמ" ס40מגב גומי 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אמ אורך" ס30 שורות 6מטאטא משרדי ניילון 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אמ עם הברגה" סמ150מגב מעץ / מקל למטאטא 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות עטופות100 גרם 1.5תה ויסוצקי 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות ויס25תה צמחים ירוק במגוון טעמים 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א קילו1סוכר 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות100כוסות חד פעמיות פלסטיק 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א10כפיות דוגן פוליפרופילן מחוזקות גדולות 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות50צלחות גדולות 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות50צלחות קטנות 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות100סכין פוליפרופילן 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות פוליפרופילן100מזלגות 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות100כפות 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א9OZ יחידות 1000ל " מ250כוסות לשתיה חמה 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א(1000חבילה של )כוס חד פעמית לשתיה חמה 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א גרם500. עוגיות עבאדי מלוחות

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א גרם500עוגיות דגן 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות100כפית חד פעמית 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א קילו1סוכר 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.א יחידות100 גרם 1.5תה ויסצוקי 

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אמפה לשולחן חד פעמית

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אקפה שחור

מ"שיווק למוסדות בע. ע.א.אקפה נמס

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שמשקפי מגן

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שקסדה

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שסטיקלייט

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שג" ק2- פטיש 

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שכפפות חום

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שפלייר עם בידוד



מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שנישמית-מסכת אף 

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שריק לערכת חילוץ כתום-תיק

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שמשרוקית מתכת

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שLED לומן 90 3פנס ראש 

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שחוט+אטמי אוזניים כתומים

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שקטר

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שאיזמל

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שטסטר

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שגיר לסימון לפי צבע

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שלערכת חילוץ חולייתי כתום-תיק נשיאה

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.ש מטר200אדום לבן - סרט סימון

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שג" ק5- פטיש 

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שמ" ס60לום פריצה 

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שאת חפירה

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.ש טון3- רצועה לגרירה

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שמ" ס50- מסור יד 

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.ש12מסור ברזל 

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שמעדר- מכושון 

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שעגלה (יק'ג)מגבה 

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.ש24T BAHCOמסוריות 

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שסל פינוי פסולת בניין

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שטוריה

מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שמגזרי תיל בינוני

מ"הוט מובייל בעשרות מכשירי מירס

מחקר והדרכה ב, יעוץ ארגוני- דיאלוג 2016תוספת שעות 

מחקר והדרכה ב, יעוץ ארגוני- דיאלוג 2016תוספת שעות 

מחקר והדרכה ב, יעוץ ארגוני- דיאלוג החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירות חצ

מחקר והדרכה ב, יעוץ ארגוני- דיאלוג ייעוץ וליווי קורסים

מחקר והדרכה ב, יעוץ ארגוני- דיאלוג אפרת- ייעוץ וליווי קורסים 

מחקר והדרכה ב, יעוץ ארגוני- דיאלוג החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירות חצ

מחקר והדרכה ב, יעוץ ארגוני- דיאלוג יעוץ וליווי קורסים

מחקר והדרכה ב, יעוץ ארגוני- דיאלוג אפרת- יעוץ וליווי קורסים 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות תקן בית-תפעול בנות שירות לאומי

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות תקן חוץ-תפעול בנות שירות לאומי

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות הפרשים-תפעול בנות שירות לאומי

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 



(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 



(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

(ר"ע)שירות לאומי - אגודה להתנדבות 

הארגון הבין לאומי של עורכי דין ומשפדמי חבר לארגונים

שורץ שמואלתיקון תקלות במוצרי מחשוב

מ"מרכז המרצים לישראל בעהרצאה

חברה לבנין מלון הנביאים בעממלון פרימה-אסטר.כ-ערב.א

חברה לבנין מלון הנביאים בעמלינה במלון פרימה פארק

על נתיבי אויר לישראל בעמ-אל'שיגור מטעני דיפ

על נתיבי אויר לישראל בעמ-אל'שחרור מטעני דיפ

על נתיבי אויר לישראל בעמ-אלמ"מע+ ' שחרור מטעני דיפ

גולדברג ידלר אלעזרחותמת לחץ נוטריונית

גולדברג ידלר אלעזרהקדשות-פורשים משרות החוץ

גולדברג ידלר אלעזר3גודל . כיתוב בלבן- רקע כחול, שלט פח לבן

גולדברג ידלר אלעזרתמונה+ שלט פרספקס דמוי זכוכית

מ"גברעם מעטפות איכות בעDיח דגם 1000מעטפה מרופדת 

מ"גברעם מעטפות איכות בעG יח דגם 1000מעטפה מרופדת 

מ"גברעם מעטפות איכות בעK יח דגם 1000מעטפה מרופדת 

י'ורג'ימין גכרטיס טיסה-שונות

מ"גו תים בע-אלשחר נחתומי- החזר אשל 

מ"גו תים בע-אלתחזוקת מערכות ביטחון

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת 'מיון צוערים שלב ג

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת ODTסדנת 

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת ODTסדנת 

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת 2016/7סיורי אגף 

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת יום הדרכה

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת יום הדרכה

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת הסעה

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת כריכים

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת יום עיון עם לינה מנהלים

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת הקפצות אוניברסיטת רם

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת כריכים

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת בקבוקי מים

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת א"יום ת

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת יום עיון לחיילים בודדים

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת 2016סיורי אגף 

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת קורס צוערים סיור לחברון

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת ש"לנציג מתפ. צ.קורס צוערים סיור לחברון א

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת יום הדרכה

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת אוטובוס

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת כריכים

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת מים

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת מידיבוס



מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת כריכים

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת מים

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת ארוחת צהריים

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת 14/12-מנהלים ב. סיור ק

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת 22/12-כלכלה ב. סיור ק

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת מידיבוס

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת מים+ כריכים 

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת צהרים. א

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת מידבוס

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת מים

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת כריכים

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת מידבוס

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת כריכים+מים 

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת צהרים. א

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת ד"קורס חוקרי ממ-מיניבוס ליום עיון

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת מידיבוס

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת כריכים, מיים, ארוכות

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת יום הדרכה

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת יום הדרכה

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת יום הדרכה

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת יום הדרכה

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת יום הדרכה

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת יום הדרכה

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת מידיבוס

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת ארוחות

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת מידיבוס

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת כריכים

מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת בקבוקי מים

הדר סוכנויות לצורכי צילום בעמתיקון עדשת מצלמה

הדר סוכנויות לצורכי צילום בעמתיק למצלמה

הדר סוכנויות לצורכי צילום בעמMSD 64זכרון 

הדר סוכנויות לצורכי צילום בעמסוללה

מ"בע (ישראל)אדקיט ד"שירותי מידענות לממ- מ"אדקיט ישראל בע

מלון דן אכדיה הרצליהארוחת צהרים אורחים

חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדספרי לימוד-תווי קניה

חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המד2017בנק רווחה 

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד תמורה שנתית קמרון- שרותי ייעוץ

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד קמרון- שרותי ייעוץ 

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד תמורה שנתית הונדורס- שרותי ייעוץ

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד הונדורס- שרותי ייעוץ 

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד תמורה שנתית רואנדה- שרותי ייעוץ

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד רואנדה- שרותי ייעוץ 

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד כנס שרי חקלאות

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד .סיוע חירום,ניהול וביצוע בתחום הקורסים

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד .סיוע חירום,ניהול וביצוע בתחום הקורסים

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד אביזרים למקרן

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד אביזרים למקרן

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד יזמות חקלאית ומיגדר.ק

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד סינדקו -JICAמדגה.ק

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד שפיים-הדרכה חקלאית.ק

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד שפיים-שתלנות עצי פרי.ק

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד סינדקו-פיתוח ענף הירגות.ק

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד עופרי-קורס חינוך לחקלאות



חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד כרמל-יזמות והעצמת נשים

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד JICA-סיור חקלאים.ק

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד -2016סיוע חירום-שנתית.ה

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד פיתוח קהילתי בר קיימא

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד טיפול פסיכולוגי חברתי לילדים במצוקה

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד סין-יזמות וחדשנות

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד רוסית-שימוש במערכות מידע וטכנולוגיות

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד יזמות חקלאית ככלי להעצמת נשים

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד סמינר אזורי בנושא בריאות

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד מגדר ויזמות

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד העצמה כלכלית לנשים

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד הכשרת צוות מגדר

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד אנגלית-מערכות תמך ליזמים

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד רוסית-מערכות תמך ליזם

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד תיירות כפרית

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד העצמת נשים לפלס

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד מאבק באלימות נגד נשים וילדים

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד סמינר איזורי בנושא מערכות בריאות

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד יזמות חברתית ככלי פיתוח

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד פיתוח וניהול מערכות בריאות עבור נשים כפר

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד העצמת נשים בפוליטיקה

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד חדשנות

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד ספרדית- חינוך לגיל הרך 

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד הפרשי מחיר

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד פיתוח קהילתי בר קיימא

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד הכשרת מנהלים ומפקחים

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד מיגור השימוש בסמים

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד מנהיגות צעירה

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד הכשרת צוותי חינוך בקרב עמי מקור

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד חינוך מיוחד

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד הפרשי מחיר

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד פדגוגיות חדשות בהשכלה גבוהה

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד השקייה ואגודות מים

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד אנגלית עבור סין-יזמות

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד גידולי שדה והשקייה

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד הודו-חקלאות

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד פיתוח ענף החלב

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד הודו-חקלאות

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד JICAהשקייה 

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד יישום של טכנולוגיות חדשניות במשק החלב

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד מדגה

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד גידול דבורים

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד חקלאות

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד אינטנסיבת.יישום השקייה ודישון ח

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד טכנולוגיות מתקדמות בענפי הצומח

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד הפרשי מחיר

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד יזמות חקלאית ומיגדר

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד יזמות חקלאית ככלי להעצמת נשים בשפ עם כרמ

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד רוסית-מדגה בבריכה אינטנסיבית

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד רוסית-יזמות שיווק וטיפול לאחר קטיף

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד 14-30.6.16-שפיים-גידול ירקות אינטנסיבי

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד 3-15.4.16-שפיים-שינוי אקלים בחקלאות

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד 4-23.9.16-שפיים-מחלת בעח חוצי גבולות



חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד 10-29.7.16-שפיים-קניה-גידולי שדה והשקיה

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד אירוח משלחת

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד אירוח משלחת

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד כרמל-ספרדית-מערכות תמך ליזם

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד כרמל-אנגלית-גאנה-לגיל הרך.ח

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד כרמל-כנס נשים מנהיגות

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד מדע וטכנולוגיה

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד הכשרת מורים לפיתוח בר קיימא

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד נוער בסיכון שתפ אונסקו

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד יזמות וחדשנות במערכת

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד 2/16-כנס חינוך

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד ארוחת צהריים חברי משלחת מסין

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד ארוחת צהריים ישראלים

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד שירותי הסעות

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד 5%מ "בלת

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד ב"יום שלוחות מש

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד מ"בצ

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד UPL 295EWמקרן 

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד אירוח משלחת

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד אנגלית-מערכות תמך ליזמים

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד סמינר שופטים בינלאומי

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד הקמת משתלה

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד חוברת קורסים

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד שירותי ביטוח

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד שירותי אירוח

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד אירוח משלחת מויאטנם

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד טכנולוגיות מתקדמות.ק

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד הדברה משולבת וולקני.ק

חברה להעברת טכנולוגיה- האיגוד בורקינה פסו-גידול ירקות.ק

כהן יאיר עודדאדום וכיתוב לבן- מדבקות שונות

כהן יאיר עודדOPENמדבקות 

קהתי לאהDF330DWE ליתיום מקיטה 10.8Vמברגה 

קהתי לאהV75רקורד " 3מלחצי שולחן נגר בורג 

IRWIN  שולחניות " 3מלחציים (1ZR)קהתי לאה

קהתי לאהHOLEX מוט עגול 150קליבר דיגיטלי 

קהתי לאה4WRוייס גריפ 

קהתי לאה פלייר פטנט7Rוייס גריפ 

4408מחזיק משורית  10504408  IRWINקהתי לאה

12 שן 18משוריות  10 " B/M LENOX קהתי לאהלמשור

קהתי לאה134-69-145מ " מ145קטר מקצועי גרמני 

קהתי לאה1406-69-200 מעלות אף ארוך גרמני 30פלייר 

קהתי לאה1.2X6.5X200 WERAמברג שטוח גרמני 

קהתי לאהPH2X100 WERAמברג פיליפס גרמני 

קהתי לאהPH1X80 WERAמברג פיליפס גרמני 

קהתי לאה46170סיגנט " 8'  יח5סט פצירות 

קהתי לאהי פרופקסן' יח אינצ9 כדורי S2סט אלן 

קהתי לאהמ פרופקסן"מ'  יח9 כדורי 2סט אלן 

קהתי לאהמ50 83-54 חוזק גבוה LOXEALדבק הברגות 

8מפתח משאבות  10507639 " IRWIN קהתי לאהמ"מ

קהתי לאהבטיחותי אדום IRWIN סכין יפני 10506455

קהתי לאהמ בוש" מ38מסור כוס 

קהתי לאהFAST 32-152מוביל גדול 

קהתי לאה אביזרים35 עם 8200 ליתיום 10.8דרמל נטען 



מ"להב בעNONTOX אימונים 9/19כדור 

(1965)משב הנדסת קירור ומיזוג אויר משאבת ניקוז למזגן

(1965)משב הנדסת קירור ומיזוג אויר משאבה למעלית

(1965)משב הנדסת קירור ומיזוג אויר חלקי חילוף שונים למ

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת צמודה- אוטובוס ממוגן ירי 

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת צמודה - 35-39 (מידיבוס)אוטובוס 

מ"מסיעי אריה שאשא בעקבועה - 59 עד 51אוטובוס 

מ"מסיעי אריה שאשא בעקבועה - 59 עד 51אוטובוס 

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת צמודה - (8-16)אוטובוס זעיר 

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת צמודה - 59 עד 51אוטובוס 

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת צמודה - 35-39 (מידיבוס)אוטובוס 

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת צמודה - 35-39 (מידיבוס)אוטובוס 

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת צמודה - 35-39 (מידיבוס)אוטובוס 

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת צמודה - 35-39 (מידיבוס)אוטובוס 

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת צמודה - 35-39 (מידיבוס)אוטובוס 

מ"מסיעי אריה שאשא בעשירותי הסעות

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת צמודה - 59 עד 51אוטובוס 

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת קבועה - (17-19)אוטובוס זעיר 

מ"מסיעי אריה שאשא בערכב ממוגן ירי, נוסעים19-המתנה/שעת נסיעה

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים19אוטובוס - הזמנת הסעה צמודה 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים19אוטובוס להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בעאחמים,אבנים.מ, נוסעים50-המתנה/שעת נסיעה

מ"מסיעי אריה שאשא בעאחמים,אבנים.מ, נוסעים50/30-הסעה צמודה.הז

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת צמודה - 35-39 (מידיבוס)אוטובוס 

מ"מסיעי אריה שאשא בעמים"רכב להסעת אח

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת צמודה - 35-39 (מידיבוס)אוטובוס 

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת צמודה- מונית 

מ"מסיעי אריה שאשא בעשירותי הסעות

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת קבועה - (17-19)אוטובוס זעיר 

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת צמודה - 35-39 (מידיבוס)אוטובוס 

מ"מסיעי אריה שאשא בעשירותי הסעות

מ"מסיעי אריה שאשא בעשירותי הסעות

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת צמודה - (8-16)אוטובוס זעיר 

מ"מסיעי אריה שאשא בעשירותי הסעות

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת צמודה - (8-16)אוטובוס זעיר 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים10אוטובוס זעיר להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בעמוניות

מ"מסיעי אריה שאשא בעמוניות

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים30אוטובוס להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים30אוטובוס להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים30אוטובוס להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים30אוטובוס להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים30אוטובוס להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים30אוטובוס להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים30אוטובוס להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים30אוטובוס להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים30אוטובוס להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים30אוטובוס להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים15אוטובוס זעיר להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בעשירותי הסעות

מ"מסיעי אריה שאשא בעמ" ק25עד -  נוסעים 10אוטובוס זעיר 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים10אוטובוס - הזמנת הסעה צמודה 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים10אוטובוס זעיר - המתנה /שעת נסיעה



מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים10אוטובוס - הזמנת הסעה צמודה 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים10אוטובוס - הזמנת הסעה צמודה 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים10אוטובוס זעיר להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים10אוטובוס זעיר להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת צמודה - (8-16)אוטובוס זעיר 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים30אוטובוס להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בעמזדמנת קבועה - (17-19)אוטובוס זעיר 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים ומעלה50אוטובוס להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים30אוטובוס להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים10אוטובוס זעיר להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בעהסעות-ט"זים אמל"כנס עמ

מ"מסיעי אריה שאשא בעשירותי הסעות

מ"מסיעי אריה שאשא בעאוטובוס ממוגן ירי

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים10אוטובוס זעיר להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בעהסעה להלוויה

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים10אוטובוס זעיר להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים19אוטובוס להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים15אוטובוס זעיר להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בעשירותי הסעות

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים10אוטובוס זעיר להסעת 

מ"מסיעי אריה שאשא בעעיתונאים זרים-סיור בעוטף עזה

מ"מסיעי אריה שאשא בעשירותי הסעות

מ"מסיעי אריה שאשא בעשירותי הסעות

מ"מסיעי אריה שאשא בעשירותי הסעות

מ"מסיעי אריה שאשא בעשירותי הסעות

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים30אוטובוס - הקפצה 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים30אוטובוס - שעת נסיעה - הקפצה 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים19אוטובוס - הקפצה 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים19אוטובוס - הקפצה 

מ"מסיעי אריה שאשא בע נוסעים19אוטובוס - שעת נסיעה - הקפצה 

מ"מסיעי אריה שאשא בעשירותי הסעות

מ"מסיעי אריה שאשא בעאוטובוס מירושלים לאילת2016-מחוזיאדה 

מ"מסיעי אריה שאשא בע13/5- הזמנת ואן ב

מ"מסיעי אריה שאשא בעשירותי הסעות

מ"מסיעי אריה שאשא בעכנס השבת רכוש מהשואה

מ"מסיעי אריה שאשא בעכנס השבת רכוש מהשואה

מ"סינכרו הנדסת אנרגיה בע- שמרלינג התקנת חלקים למיכל דלק

מ"בע (1988)רונלי טכנולוגיות שלמה' יח,מ" ס5, מקדח קרקע הולנדי

מ"בע (1988)רונלי טכנולוגיות מ" ס5מקדח קרקע הולנדי מתפרק 

מ"הנדסת אורור וחימום בע- טכנוקלרק מתקן רגל+ מאוורר תעשייתי 

מ"יק מהנדסים בע'ברזד ניהול מים סין"קנ

מ"יק מהנדסים בע'ברזדוח הכנה

מ"יק מהנדסים בע'ברזד ניהול מים סין"קנ

מ"יק מהנדסים בע'ברזדוח הכנה

מ"מערכות תקשורת בע- הוט לווין/תשלום לחברות כבלים 

מ"מערכות תקשורת בע- הוט חודש יוני- לווין/תשלום לחברות כבלים 

מ"מערכות תקשורת בע- הוט 1-9/16תעריף לחודשים - שירות אינטרנט

מ"מערכות תקשורת בע- הוט 1.10.16תעריף החל מחודש - שירות אינטרנט

מ"המשביר לחקלאי בעציוד חקלאי

מ"המשביר לחקלאי בעערכות השקיה

מ"המשביר לחקלאי בעs-806מזמרה 

מ"המשביר לחקלאי בעזכוכית מגדלת מתקפל

מ"המשביר לחקלאי בעמסור מתקפל



מ"המשביר לחקלאי בעשחור/סכין יפנית צהוב

מ"המשביר לחקלאי בעכפפות עבודה גומי

מ"המשביר לחקלאי בע20X20מחבר שן 

מ"המשביר לחקלאי בע16X16מחבר שן 

"בע (1990)טופ רמדור מערכות ומחשבים פיתוח מסך לפתיחת קריאות לתקלות במשרד החו

"בע (1990)טופ רמדור מערכות ומחשבים מודול לשליחת משובים על סטטוס הקריאות

קיבוץ נעןשכר מומחה

קיבוץ נעןח הכנה"דו

קיבוץ זיקיםד בשר לחלב הונדורס"קנ

קיבוץ זיקיםדוח הכנה

קיבוץ ניר עוזמ לקניה"שק

קיבוץ ניר עוזח הכנה"דו

קיבוץ ניר עוזד לקולומביה"קנ

קיבוץ ניר עוזח הכנה"דו

מ"בוכוולטר תצוגה ואחסון בע60%' התקנת מערכות מידוף ואחסון שלב א

מ"בוכוולטר תצוגה ואחסון בע40%' שלב ב-התקנת מערכות מידוף ואחסון 

מ"תוכנה בע. אל. פי. אסשירותי יעוץ בתחום מחשוב

מ"תוכנה בע. אל. פי. אסמ"אס פי אל תוכנות בע

מ"תוכנה בע. אל. פי. אסהספקת שירותי מחשוב הוקם במסגרת הסבה מבוח

פולקובסקי בעמשירותי אבטחה

מ"ירושלמי יעקב בעשירותי ייעוץ מיגון

מ"ירושלמי יעקב בעשירותי ייעוץ מיגון

מ"בע (1982)מטלפרס ייצוא פירוק והפיכת חלון כולל החלפת מסגרת קומפל

מ"בע (1982)מטלפרס ייצוא CDC200/600אספקה והתקנת מנועי שרשרת 

מ"בע (1982)מטלפרס ייצוא  ברכזותN.C10000MAH זוגות מצברים 2החלפת 

מ"בע (1982)מטלפרס ייצוא  מערכות שחרור עשן2בקורת תקינות 

מ"בע (1982)מטלפרס ייצוא במת הרמה

מ"מילא בע-אדםאבחונים פסיכולוגיים בן ניס- גיוס צוערים 

מ"מילא בע-אדםקורס מתמחי מנהל אבחון

מ"ארפל אלומיניום בעידית לחלון

מהנדסים יועצים לחשמל- ' כהן ושות. רמהנדס חשמל

מ"שרותי יעוץ והנדסה בע- כם - אלבדיקת אוורור רעש ועופרת

מ"שרותי יעוץ והנדסה בע- כם - אלבדיקת מעבדה לעופרת

מ"שרותי יעוץ והנדסה בע- כם - אלשירות סקר מקדים

מ"מידע עסקי בע. ס.פ.חשבים התשלום דמי מנוי כל עובד

מ"מידע עסקי בע. ס.פ.חשבים התשלום דמי מנוי כל עתיד

מ"חברת הגיחון בע2016תשלומי צריכת מים 

מ"מערכות כניסה בע. אס.איגלם מפתח

מ"מערכות כניסה בע. אס.איSCHLAGE L9010S*30A*626מנעול 

מ"מערכות כניסה בע. אס.איLCN 1461P*689סוגר הידרואלי 

מ"מערכות כניסה בע. אס.איSCHLAGE L9070R*30A*626מנעול 

מ"מערכות כניסה בע. אס.איLCN 3133*689סוגר הידרואלי סמוי 

מ"מערכות כניסה בע. אס.אי(כללי)שירותי התקנה 

מ"טמרס נופש בעשירות מלונאות ואירוח לשליחי המשרד

מ"צור ניהול מרכזי גישור בעקורס מתמחי מנהל סדנא

שותפות מוגבלת - 2002צומת ספרים רכישת ספרים

שותפות מוגבלת - 2002צומת ספרים רכישת ספרים

שותפות מוגבלת - 2002צומת ספרים ספר ללכת בדרכך

שותפות מוגבלת - 2002צומת ספרים מחברת קשיחה

עמותה להפעלת מתנדבים לשירו- שלומית תקן בית-תפעול בנות שירות לאומי

עמותה להפעלת מתנדבים לשירו- שלומית תקן חוץ-תפעול בנות שירות לאומי

עמותה להפעלת מתנדבים לשירו- שלומית הפרשים-תפעול בנות שירות לאומי
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40012301
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רניק רוברט סטיבן'צהערכה פסיכודיאגנוסט- שירותי פסיכולוג 

מ"שטראוס גרופ בעשירותים נוספים-חביילות לחיילים בודדים 

מ"שטראוס גרופ בעל''עובדים לחו-מתנה לחנוכה

מ"שטראוס גרופ בעממתקים-עובדים בארץ-מתנה לחנוכה

סרי זיוית27/6הדרכה 

סרי זיויתסיור בירושלים

סרי זיויתהדרכה-השתתפות משרד

סרי זיויתמורה דרך זיוית סרי

סרי זיויתמורה דרך זיוית סרי



סרי זיויתמורה דרך

סרי זיוית4/9/1606/9/16הדרכה 

סרי זיויתמורה דרך

סרי זיויתהרצאה

מ"אגד תעבורה בעשירותי הסעות

מ"אגד תעבורה בעשירותי הסעות

מ"אגד תעבורה בעשירותי הסעות

מ"אגד תעבורה בעירי.רכב מ,אחמים,נוס19-הסעה צמודה.הז-1.אז

חברה לפתוח טבריה בעמסוויטה נשיאותית לנשיא

חברה לפתוח טבריה בעמוניר לשר החוץ'סוויטה ג

חברה לפתוח טבריה בעמחדרי יחיד עבור אורחים

חברה לפתוח טבריה בעמחדרים עבור מלווי המשלחת

חברה לפתוח טבריה בעמארוחת ערב אורחים

חברה לפתוח טבריה בעמארוחת ערב מלווים

חברה לפתוח טבריה בעמארוחות זקיפים

חברה לפתוח טבריה בעמארוחות זקיף

חברה לפתוח טבריה בעמלינת זקיף

חברה לפתוח טבריה בעמלינת מלווים

חברה לפתוח טבריה בעמשירותי אירוח

חברה לפתוח טבריה בעמשירותי אירוח

מ"יניר מערכות בעFJ-32-v דגם LED HD Readyטלוויזיה מסוג 

מ"יניר מערכות בעFJ-32-v דגם LED HD Readyטלוויזיה מסוג 

מ"דנזיו פתרונות שנוע בעתיקון מלגזה

"בע (1979)י צרפתי שירותי רכב ומתכת 1תש אחזקה שנתית 

"בע (1979)י צרפתי שירותי רכב ומתכת 2תשלום אחזקה שנתית 

"בע (1979)י צרפתי שירותי רכב ומתכת שירותי גרירה רכב אחד

"בע (1979)י צרפתי שירותי רכב ומתכת שירותי גרירה        שני רכבים

מושב עובד- נתיב העשרה בחולות זיקים הדרכה וסיור-אירוח במועדן

מושב עובד- נתיב העשרה בחולות זיקים צהרים- ארוחת מלווים 

מושב עובד- נתיב העשרה בחולות זיקים הדבקת פסיפס על חומת הגבול

מושב עובד- נתיב העשרה בחולות זיקים ארוחת צהרים

מושב עובד- נתיב העשרה בחולות זיקים אירוח במועדון וסיור

מושב עובד- נתיב העשרה בחולות זיקים הדבקת פסיפס

מושב עובד- נתיב העשרה בחולות זיקים סיור והדרכה

מושב עובד- נתיב העשרה בחולות זיקים ארוחת צהרים

מושב עובד- נתיב העשרה בחולות זיקים כיה נתיב העשרה'מנכל מדיני צ

מושב עובד- נתיב העשרה בחולות זיקים עיתונאים זרים-סיור בעוטף עזה

ברסינסקי זהבהשירותי תחקיר

מ"באג מולטיסיסטם בע.בדיקת אינטגרציה לבנייני המשרד

קיו-מבית מלונות דן ו, מ "טרקליני אחג"נתב- מ "אירוח בטרקליני אח

קיו-מבית מלונות דן ו, מ "טרקליני אחג"נתב- מ "אירוח בטרקליני אח

קיו-מבית מלונות דן ו, מ "טרקליני אחג"נתב- מ "אירוח בטרקליני אח

קיו-מבית מלונות דן ו, מ "טרקליני אחג"נתב- מ "אירוח בטרקליני אח

קיו-מבית מלונות דן ו, מ "טרקליני אחג"נתב- מ "אירוח בטרקליני אח

קיו-מבית מלונות דן ו, מ "טרקליני אחג"נתב- אירוח בטרקלין דן 

קיו-מבית מלונות דן ו, מ "טרקליני אחהגעה-טרקלין דן - ח ספרד"שה-שירותי אירוח

קיו-מבית מלונות דן ו, מ "טרקליני אחנשיא הודו-טרקלין דן מצדה 

קיו-מבית מלונות דן ו, מ "טרקליני אחטרקלין דן- ב "סגן נשיא ארה

קיו-מבית מלונות דן ו, מ "טרקליני אחא למחקר מדע וחדשנות"נציב הא

קיו-מבית מלונות דן ו, מ "טרקליני אחשירותי אירוח

קיו-מבית מלונות דן ו, מ "טרקליני אחשירותי אירוח

קיו-מבית מלונות דן ו, מ "טרקליני אחג"נתב- מ "אירוח בטרקליני אח

מ"אספרסו בר אתי דגן בעשירותי אירוח



מ"אספרסו בר אתי דגן בעכריכים

מ"אספרסו בר אתי דגן בעשירותי משלוחים

מ"אספרסו בר אתי דגן בעהזמנת כריכים

מ"אספרסו בר אתי דגן בעמונית משלוח

מ"אספרסו בר אתי דגן בעארוחת צהריים

מ"אספרסו בר אתי דגן בעצ"א- סמינר מיקה

מ"אספרסו בר אתי דגן בעכריכים לח מצב

מ"אספרסו בר אתי דגן בעצ"א- שירותי אירוח

"ג"מחברות לקורס צוערים ל 2000אגם 

"תיקי לאפ טופ 2000אגם 

" כולל הדפסהA5כריכות גודל  2000אגם 

"תיקיות סקאי עם ריפוד והדפסה 2000אגם 

"יו-תופסן יו+תג זיהוי שקוף 2000אגם 

"שלט למצגות 2000אגם 

"שעון קיר כולל הדפסה בצבע אחד 2000אגם 

"חולצה 2000אגם 

"POLO- חולצה 2000אגם 

"שלט ליחידת טראומה 2000אגם 

"שעון קיר כולל הדפסת לוגו וכיתוב 2000אגם 

"מטריה 2000אגם 

מ"נאות אפעל בעיום עיון

מ"נאות אפעל בעיום עיון

מ"נאות אפעל בעיום עיון

קיבוץ פרודד סן סלבדור וגואטמלה"קנ

קיבוץ פרודח הכנה"דו

עציון-הישיבה הגבוהה אורקורס מתמחי מנהל סדנא

קורלנד הורסיאוד לגואטמלה וקולומביה"קנ

קורלנד הורסיאוח הכנה"דו

קורלנד הורסיאוד לגואטמלה וקולומביה"קנ

קורלנד הורסיאוח הכנה"דו

מ"מובילי הורדים בעמזדמנת צמודה - (8-16)אוטובוס זעיר 

מ"בע (1995)אשנב שיווק לארגונים בנות מצווה/מתנות לבני

מ"בע (1995)אשנב שיווק לארגונים שירותים נוספים-מתנות לחיילים בודדים 

מ"בע (1995)אשנב שיווק לארגונים תיק לבת שרות

מ"בע (1995)אשנב שיווק לארגונים שירות לאומי שסיימו שירות במשרד.מתנות לב

מ"סימולטני באוויר בעתרגום סימולטני ציוד

מ"סימולטני באוויר בעתוספת אזניות

מ"סימולטני באוויר בעתוספת מערכת

מ"סימולטני באוויר בעשירותי תרגוםסימולטני

מ"סימנס ישראל בעיום עבודה חשמלאי

(ר"ע)אגודה לבריאות הציבור שירותי ביקורת ופיקוח במזנונים במשרד

(ר"ע)אגודה לבריאות הציבור שירותי לקיחת דגימות מזון

(ר"ע)אגודה לבריאות הציבור שירותי לקיחת דגימות מזון מהמטבח המייצר

(ר"ע)אגודה לבריאות הציבור שירותי ביקורת מטבח מייצר

(ר"ע)אגודה לבריאות הציבור שירותי ביקורת תפריטים חודשית

(ר"ע)אגודה לבריאות הציבור שירות סקר שביעות רצון מהמזנון

(ר"ע)אגודה לבריאות הציבור ליווי מכרז עתידי- שרותי ייעוץ

(ר"ע)אגודה לבריאות הציבור שעת ייעוץ דיאטני לפי דרישה

(ר"ע)אגודה לבריאות הציבור שוטף לממונה בנושאים מקצועיים-שרותי ייעוץ

(ר"ע)אגודה לבריאות הציבור תשלום נסיעות

המכון הבינלאומי למנהיגות מיסודה שלשירותי הסברה

המכון הבינלאומי למנהיגות מיסודה שלקורס ניהול מצבי חירום

המכון הבינלאומי למנהיגות מיסודה שלשילוב חברתי של נוער שוליים



המכון הבינלאומי למנהיגות מיסודה שלCICTEבשתפ עם -התמודדות במצבי חירום

המכון הבינלאומי למנהיגות מיסודה שלמשטרה וקהילה

המכון הבינלאומי למנהיגות מיסודה שלמנהיגות צעירה באיגודים מקצועיים

המכון הבינלאומי למנהיגות מיסודה שלשירותי הסברה

(ר"ע)מכון הערבה ללימודי הסביבה אנרגיה מתחדשת

(ר"ע)מכון הערבה ללימודי הסביבה ניהול סביבתי ושירות מערכות

הסתדרות הנוער עובד והלומד ליד הסתדרשירותי הסברה

הסתדרות הנוער עובד והלומד ליד הסתדרשירותי הסברה

עמדי מיכאלשירותי הובלה וסבלות ארגזי ארכיב של התחבו

 בעמ1971מלון קוסמופולטן ביקור פרמייר אונטריו מקנדה לינת מלווה

 בעמ1971מלון קוסמופולטן לינת מלווים חדר יחיד

 בעמ1971מלון קוסמופולטן לינה לתת מזכל האום
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מלון המלך דודכיבוד משודרג

מלון המלך דודארוחת בוקר אורח מלון

מלון המלך דודארוחת בוקר אורח חיצוני

מלון המלך דודארוחת צהרים זקיף

מלון המלך דודארוחת ערב זקיף

מלון המלך דודארוחת לילה זקיף

מלון המלך דודפגישה כיבוד קל



מלון המלך דודארוחת בוקר אורח חיצוני

מלון המלך דודארוחת בוקר אורח מלון

מלון המלך דודארוחת צהרים אורחים

מלון המלך דודפגישה כיבוד קל

מלון המלך דודארוחת צהרים מלווים

מלון המלך דודארוחת ערב מלווים

מלון המלך דודארוחת צהרים מלווים

מלון המלך דודארוחת צהרים אורחים

מלון המלך דודארוחת צהרים מלווים

מלון המלך דודלינת מלווים חדר יחיד

מלון המלך דודאורחים חדר יחיד

מלון המלך דודאורחים חדר משודרג

מלון המלך דודוניור'אורחים סוויטה ג

מלון המלך דודאורחים סוויטה נשיאותית

מלון המלך דודארוחת ערב מלווים

מלון המלך דודוניור'אורחים סוויטה ג

מלון המלך דודאורחים חדר יחיד

מלון המלך דודארוחת ערב אורחים

מלון המלך דודפגישה כיבוד קל

מלון המלך דודארוחת צהרים אורחים

מלון המלך דודארוחת צהרים אורחים

מלון המלך דודלינת מלווים חדר יחיד

מלון המלך דודאורחים חדר יחיד

מלון המלך דודוניור'אורחים סוויטה ג

מ"בע. א.ב.אוליטק שסורק

מ"בע. א.ב.אוליטק שAD240סורק 

מ"בע. א.ב.אוליטק ששרותי מעבדה

מ"בע. א.ב.אוליטק ש1תצורה - סורק מסמכים שולחני ניצב 

מ"בע. א.ב.אוליטק שטיפול במדפסת

מ"בע. א.ב.אוליטק שגלגלי גריפה

מ"בע. א.ב.אוליטק שתיקון מדפסות שלא באחריות

מ"בע. א.ב.אוליטק ששירות לסורקים

(ר"ע)מנהלת עיר עולם ותיירות א"סיור עיר עולם ת

(ר"ע)מנהלת עיר עולם ותיירות א"סיור עיר עולם ת

(ר"ע)מנהלת עיר עולם ותיירות תוספת טעימות

(ר"ע)מנהלת עיר עולם ותיירות א"סיור סטארטאפ ת

(ר"ע)מנהלת עיר עולם ותיירות משלחת צעירי מפלגות מליטא

(ר"ע)מנהלת עיר עולם ותיירות start upסיור 

(ר"ע)מנהלת עיר עולם ותיירות א''סיור חיי לילה בת

(ר"ע)מנהלת עיר עולם ותיירות תוספות טעימות

(ר"ע)מנהלת עיר עולם ותיירות א"סיור עיר עולם ת

(ר"ע)מנהלת עיר עולם ותיירות תוספת טעימות

(ר"ע)מנהלת עיר עולם ותיירות סיור טעימות שוק הפשפשים

(ר"ע)מנהלת עיר עולם ותיירות טעימות+א"סיור פאבים ת

(ר"ע)מנהלת עיר עולם ותיירות א"סיור סטרטאפ ת

מ"מערכות בע (.ל. ד)נוי חותך תמונות ידני

מ"מערכות בע (.ל. ד)נוי תיקון מכשיר למנציה

מ"מערכות בע (.ל. ד)נוי תיקון מכשירי למנציה

מ"מערכות בע (.ל. ד)נוי שעת עבודה

מ"מערכות בע (.ל. ד)נוי גלגל

POWER S/W מ"מערכות בע (.ל. ד)נוי

PASSPORT 175 LSI מ"מערכות בע (.ל. ד)נוי

PASSPORT 175 LSI TOP מ"מערכות בע (.ל. ד)נוי



ינקלביץ אלימלך רםביצוע סקירה תרמוגרפית בלוחות החשמל

מ"קרן קום בע250G 3.5 SATAדיסק 

רדיון חב להנדסה בעממערכת אורור- רגש לחץ אויר 

מ"מדנט בע0-1999מד מוליכות נייד טסטר חדש 

מ"מדנט בע ללא תעודת אנליזהUS 12880תמיסת מוליכות 

מ"שרותי בטחון בע- אם גושן .אנד.טיארוחת ערב אורחים

מ"ניר שרותי תעופה בע- כים סיור מוסק

מ"אקוואטק טיהור מים בעחלקי חילוף למערכת מים

מ"בע (תוכנה. א.ל)עיצוב עיסקי רכישת תוכנה גרפית

מ"בע (תוכנה. א.ל)עיצוב עיסקי ערכת תוכנת עריכה

מ"בע (תוכנה. א.ל)עיצוב עיסקי רשיון תוכנה שנתי

מ"בע (תוכנה. א.ל)עיצוב עיסקי רכישה ושדרוג תוכנות

מ"בע (תוכנה. א.ל)עיצוב עיסקי רכישה ושדרוג תוכנות

מ"בע (תוכנה. א.ל)עיצוב עיסקי רכישה ושדרוג תוכנות

מ"בע (תוכנה. א.ל)עיצוב עיסקי רכישה תוכנה ושדרוג

מ"בע (תוכנה. א.ל)עיצוב עיסקי רשיונות תוכנה

מ"בע (תוכנה. א.ל)עיצוב עיסקי דמי רישיון תוכנה לשנה

מ"בע (תוכנה. א.ל)עיצוב עיסקי דמי רישיון תוכנה לשנה

מ"בע (תוכנה. א.ל)עיצוב עיסקי רשיון תוכנה שנתי

דריליך דבורהכניסה זרים. כ

דריליך דבורהכניסה אנשי משרד. כ

יעיל נוע סוכניות בעמעגלה למחשב/תושבת

מ"הצמיג דודי נאסה בעשירותי טכנאי

מ"קופי טיים בעכיבוד-  שגרירים - ל "לחו.י

מ"קופי טיים בעכיבוד- שגרירים- ל"לחו.י

מ"זוג הפקות בעשירותי צילום

מ"זוג הפקות בעתשלום נסיעות

מ"זוג הפקות בעעריכת סרטוני תדמית עם קריינות לספרדית

מ"זוג הפקות בעעריכת סרטון+קריינות

מ"זוג הפקות בעשירותי צילום

מ"זוג הפקות בעלווית שמעון פרס-רוי קריספל

מ"אוונט וידאו סיסטמס בע מהסכום15%- אישור תוכנית על ידי המשרד 

מ"אוונט וידאו סיסטמס בעי הוועדה המארגנת בקזחסטן"אישור תוכניות ע

מ"אוונט וידאו סיסטמס בעהתחלת עבודות בינוי בביתן

מ"אוונט וידאו סיסטמס בעסיום עבודות בינוי בביתן

מ"אוונט וידאו סיסטמס בעאספקת המתקנים

מ"אוונט וידאו סיסטמס בעהשלמת עבודות ההתקנה

מ"אוונט וידאו סיסטמס בעתשלום במחצית תקופת התערוכה

מ"אוונט וידאו סיסטמס בעתשלום סופי

מ"אוונט וידאו סיסטמס בעהגשת דוח מסכום

-שרותי תקשורת בישראל- תדיראן טלקום שדרוג והרחבה-  תחזוקת תוכנה

-שרותי תקשורת בישראל- תדיראן טלקום רשיון תוכנה שנתי

-שרותי תקשורת בישראל- תדיראן טלקום תיקון כרטיס גיבוי

-שרותי תקשורת בישראל- תדיראן טלקום תיקון כרטיס מרכזיה

מ"פטוריז הצללה וקירוי בערכישת אוהל אבל ואירועים

גיהות ואיכות הסביבה, בטיחות- יפית בדיקת מעלית משא

מ"המרכז להדרכת נהיגה בע- טריגו הכשרת נהיגה

מ"אטלס ביטוחים בענספחים+ ביטוח מטעני שליחים 

בר נר יובלרכישת ירחון מידע לספריה

טיר מישל שרהסדנאות תקשורת

כהן זיועלות ליום הדרכה- מורה דרך 

כהן זיומורה דרך

כהן זיועלות ליום הדרכה- מורה דרך 



כהן זיומורה דרך

חיון אברהם שעות8צלם לביקור יום עבודה 

חיון אברהםצלם לביקור חצי יום עבודה

חיון אברהםצלם לביקור שעה נוספת

חיון אברהםצלם יום עבודה

חיון אברהם16/1-19/1צלם ל 

חיון אברהםצלפ שעות נוספות

חיון אברהם שעות8צלם לביקור יום עבודה 

חיון אברהםצלם לביקור שעה נוספת

חיון אברהם שעות8צלם לביקור יום עבודה 

חיון אברהםצלם לביקור שעה נוספת

חיון אברהם שעות8צלם לביקור יום עבודה 

חיון אברהםצלם לביקור שעה נוספת

חיון אברהם6-10/11/16צלם 

חיון אברהםשירותי אירוח

חיון אברהם שעות8צלם לביקור יום עבודה 

חיון אברהםצלם לביקור שעה נוספת

חיון אברהםצלם לביקור חצי יום עבודה

חיון אברהםצלם לביקור שעה נוספת

חיון אברהם שעות8צלם לביקור יום עבודה 

יוסיפון ויליאם ירוןשירותי טכנאי

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישמשלחת רבנים רפורמים

ב (1986)אלמור חשמל התקנות ושירותים י מהנדס חשמל"בדיקת מערכות גיבוי ע

מ"מחסני שיווק סל בעלימונית לואיזה- תה ירוק בטעמים 

קיבוץ לוחמי הגיטאותא צ אורחים ומלווה

קיבוץ לוחמי הגיטאותסיור בקיבוץ

מ"ברוני גז בעמקרר ויטרינה עם משטחי תצוגה

מ"ברוני גז בעמשטח חימום של מזון למטבח

מ"ברוני גז בע3GNמשטח חימום של מזון 

מ"ברוני גז בעשירותי התקנה

מ"ברוני גז בעייצור והתקנה של מוביל מגשים מניסרוסטה

מ"ברוני גז בעחיתוך משטח נירוסטה

מ"ברוני גז בעם"שיפוץ עגלת מגשים וסכו

מ"ברוני גז בעעמדת קפה וכפיות ופח

חצרים קבוצת פועלים להתישבות שיתופיתד בקיטו"קנ

חצרים קבוצת פועלים להתישבות שיתופיתח הכנה"דו

חצרים קבוצת פועלים להתישבות שיתופיתשכר מומחה

חצרים קבוצת פועלים להתישבות שיתופיתח הכנה"דו

שלום ירמי-בןד אבטחת מזון וחקלאות"קנ

שלום ירמי-בןדוח הכנה

מ"מוצרי נייר בע- דאלאס מאפרת עמוד נירוסטה סאטין

תובלה בינלאומי (פליינג קרגו). סי.אף'שיגור מטעני דיפ

תובלה בינלאומי (פליינג קרגו). סי.אףמ"מע' שיגור מטעני דיפ

מ"מולטי פקט ביצועים בעבדיקת מערכת הגברה אולם ירושלים

מ"ביקורופא בעמתן שירותי רפואה לשליחי המשרד

המסלול האקדמי המכללה למינהל מיסודההובלה

המסלול האקדמי המכללה למינהל מיסודההובלה

המסלול האקדמי המכללה למינהל מיסודהשירותי אחסנה

המסלול האקדמי המכללה למינהל מיסודהשירותי אחסנה

המסלול האקדמי המכללה למינהל מיסודהאריזה

ים המלח- מ "מלונות אפריקה ישראל בעלינה אבטחה

חיפה- מלון דן כרמל מלון דן כרמל חיפה

מ"יסקרוביץ בע195/148מ מלוטשת גודל " מ6מראה 



מצלאוי דודל''ו בשבט מתנה לעובדים בחו''ט

מצלאוי דודו בשבט מתנה לעובדים בארץ''ט

מרציאנו אליסמורה דרך

מ'ב ד גרייבר בעל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

מ'ב ד גרייבר בעמשלחת ועידת נגישות

מ'ב ד גרייבר בעמשלחת ועידת נגישות

מ'ב ד גרייבר בעמשלחת ועידת נגישות

מ'ב ד גרייבר בעשרותי מומחה מים

מ'ב ד גרייבר בעמ"בסיסי ללא מע-אירוח משלחת

מ'ב ד גרייבר בעמ"אירוח משלחת בסיסי כולל מע

מ'ב ד גרייבר בעבלתי צפויים+ החזר הוצאות 

מ'ב ד גרייבר בעמ"בסיס כולל מע-רקטורים מאיטליה

מ'ב ד גרייבר בעמ"כולל מע- משלחת עיתונאים לשבוע גאווה 

מ'ב ד גרייבר בעמ"ללא מע- משלחת עיתונאים לשבוע גאווה 

מ'ב ד גרייבר בעהוצאות נלוו- משלחת עיתונאים לשבוע גאווה 

מ'ב ד גרייבר בעמ"משלחת עיתונאים ועידת יזמות ללא מע

מ'ב ד גרייבר בעמ"כולל מע- משלחת עיתונאים ועידת יזמות 

מ'ב ד גרייבר בעהוצאות נלוות

מ'ב ד גרייבר בעהוצאות נלוו- נורבגיה,עיתונאים שבוע גאווה

מ'ב ד גרייבר בעמ"ללא מע- נורבגיה,עיתונאים שבוע גאווה 

מ'ב ד גרייבר בעמ"כולל מע- נורבגיה, עיתונאים שבוע גאווה 

מ'ב ד גרייבר בעמשלחת מיונאן ללא-גרייבר.ד.ב-שירותי הפקה

מ'ב ד גרייבר בעשירותי אירוח

מ'ב ד גרייבר בעשירותי אירוח

מ'ב ד גרייבר בעמשלחת אנשי טלוזייה מאתיופיה

מ'ב ד גרייבר בעמשלחת עיתונאים מיפן-שירותי הפקה

מ'ב ד גרייבר בעמשלחת עיתונאים מיפן-שירותי הפקה

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הו--משלחת עיתונאים יפני-שירותי הפקה

מ'ב ד גרייבר בעשירותי הפקה

מ'ב ד גרייבר בע10-13/4משלחת דיקנים משנגחאי -שירותי הפקה

מ'ב ד גרייבר בעאירוח משלחת מרנדה סין-שירותי הפקה

מ'ב ד גרייבר בעשירותי הפקה

מ'ב ד גרייבר בעעיתונאים מגיאורגיה-החזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעשירותי אירוח

מ'ב ד גרייבר בעשירותי אירוח תוספת לינה

מ'ב ד גרייבר בעשירותי אירוח תחבורה

מ'ב ד גרייבר בעמ"שירותי אירוח כולל מע

מ'ב ד גרייבר בעמ"תכנון משלחת כולל מע

מ'ב ד גרייבר בע אחוז15בלתי צפויים + החזר הוצאות 

מ'ב ד גרייבר בעשירותי אירוח

מ'ב ד גרייבר בעשירותי אירוח תוספת לינה

מ'ב ד גרייבר בעשירותי אירוח תחבורה

מ'ב ד גרייבר בעמ"שירותי אירוח כולל מע

מ'ב ד גרייבר בעמ"תכנון משלחת כולל מע

מ'ב ד גרייבר בע אחוז15בלתי צפויים + החזר הוצאות 

מ'ב ד גרייבר בע25.9תוספת ארוחות 

מ'ב ד גרייבר בעמלווה משלחת

מ'ב ד גרייבר בעמלווה-תוספת שעות נוספות 

מ'ב ד גרייבר בעשבת- שכר מלווה 

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעמ"בסיסי ללא מע-אירוח משלחת

מ'ב ד גרייבר בעמ"אירוח משלחת בסיסי כולל מע

מ'ב ד גרייבר בעבלתי צפויים+ החזר הוצאות 



מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

מ'ב ד גרייבר בעל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

מ'ב ד גרייבר בעל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

מ'ב ד גרייבר בעמ"בסיסי ללא מע-אירוח משלחת

מ'ב ד גרייבר בעמ"אירוח משלחת בסיסי כולל מע

מ'ב ד גרייבר בעבלתי צפויים+ החזר הוצאות 

מ'ב ד גרייבר בעמ"ללא מע- אירוח משלחת בסיסי 

מ'ב ד גרייבר בעמ"אירוח משלחת בסיסי כולל מע

מ'ב ד גרייבר בע אחוז15בלתי צפויים + החזר הוצאות 

מ'ב ד גרייבר בעמ"בסיסי ללא מע-אירוח משלחת

מ'ב ד גרייבר בעמ"אירוח משלחת בסיסי כולל מע

מ'ב ד גרייבר בעבלתי צפויים+ החזר הוצאות 

מ'ב ד גרייבר בעמ"ללא מע- אירוח משלחת בסיסי 

מ'ב ד גרייבר בעמ"אירוח משלחת בסיסי כולל מע

מ'ב ד גרייבר בע אחוז15בלתי צפויים + החזר הוצאות 

מ'ב ד גרייבר בעמ"בסיסי ללא מע-אירוח משלחת

מ'ב ד גרייבר בעמ"אירוח משלחת בסיסי כולל מע

מ'ב ד גרייבר בעבלתי צפויים+ החזר הוצאות 

מ'ב ד גרייבר בעמ"ללא מע-מרכיבים יומיים

מ'ב ד גרייבר בעמ"כולל מע-מרכיבים יומיים

מ'ב ד גרייבר בע10%אוגוסט -תוספת תקופת שיא יולי

מ'ב ד גרייבר בע10%אוגוסט -תוספת תקופת שיא יולי

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בע'א רמה א"תוספת לינה במלון בת

מ'ב ד גרייבר בע לילות4-מעבר ל-10%תוספת -תכנון הביקור

מ'ב ד גרייבר בעמלווה למשלחת

מ'ב ד גרייבר בע שעות12-שעות עבודה נוספת למלווה מעבר ל

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעמ"לינה ללא מע

מ'ב ד גרייבר בעמ"לינה כולל מע

מ'ב ד גרייבר בעבלתי צפויים+החזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בע משתתפים13-20רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

מ'ב ד גרייבר בע'א רמה ב"תוספת לינה במלון בת

מ'ב ד גרייבר בע לילות4-מעבר ל-10%תוספת -תכנון הביקור

מ'ב ד גרייבר בעמלווה למשלחת

מ'ב ד גרייבר בע שעות12-שעות עבודה נוספת למלווה מעבר ל

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בע משתתפים13-20רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

מ'ב ד גרייבר בעפ באישור מראש ובכתב בלבד"הוצאות בצ

מ'ב ד גרייבר בעפ באישור מראש ובכתב בלבד"הוצאות בצ

מ'ב ד גרייבר בעפ באישור מראש ובכתב בלבד"הוצאות בצ

מ'ב ד גרייבר בעפטור- משתתפים4-6-'רמה ב-אירוח לאדם ביממה

מ'ב ד גרייבר בע'א רמה ב"תוספת לינה במלון בת

מ'ב ד גרייבר בעמ"מע- משתתפים7-12-רמה א-אירוח לאדם ביממה

מ'ב ד גרייבר בע לילות4-מעבר ל-10%תוספת -תכנון הביקור

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעפטור- משתתפים4-6לאדם מסין ליממה רמה ב 

מ'ב ד גרייבר בע'א רמה ב"תוספת לינה במלון בת

מ'ב ד גרייבר בעמ"מע- משתתפים4-6-'רמה ב-אירוח לאדם ביממה



מ'ב ד גרייבר בע משתתפים13-20רמה ג-עלות אירוח לאדם ביממה

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעתכנון הביקור

מ'ב ד גרייבר בעמ"מרכיבים יומיים ללא מע

מ'ב ד גרייבר בעמ"מרכיבים יומיים כולל מע

מ'ב ד גרייבר בעפטור- משתתפים7-12-רמה ב-אירוח לאדם ביממה

מ'ב ד גרייבר בע'א רמה ב"תוספת לינה במלון בת

מ'ב ד גרייבר בעמ"מע- משתתפים7-12-רמה ב-אירוח לאדם ביממה

מ'ב ד גרייבר בע לילות4-מעבר ל-10%תוספת -תכנון הביקור

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

מ'ב ד גרייבר בעל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

מ'ב ד גרייבר בעל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

מ'ב ד גרייבר בעפטור- משתתפים7-12לאדם מסין ליממה רמה א 

מ'ב ד גרייבר בע'א רמה א"תוספת לינה במלון בת

מ'ב ד גרייבר בע11.11.16תוספת הסעות 

מ'ב ד גרייבר בעמ"מע- משתתפים7-12לאדם מסין ליממה רמה א 

מ'ב ד גרייבר בע לילות4-מעבר ל-10%תוספת -תכנון הביקור

מ'ב ד גרייבר בע11.11.16תוספת ארוחות 

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעמרכביבים יומיים ללא מעמ

מ'ב ד גרייבר בעמרכביבים יומיים כולל מעמ

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעמרכיבים יומיים מחיר ללינה לאדם ללילה

מ'ב ד גרייבר בע'א רמה ב"תוספת לינה במלון בת

מ'ב ד גרייבר בע לילות4-מעבר ל-10%תוספת -תכנון הביקור

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעמ"מע- משתתפים7-12-רמה א-אירוח לאדם ביממה

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעפטור- משתתפים13-20רמה ב-אירוח לאדם ביממה

מ'ב ד גרייבר בע'א רמה ב"תוספת לינה במלון בת

מ'ב ד גרייבר בעמ"מע- משתתפים13-20רמה ב-אירוח לאדם ביממה

מ'ב ד גרייבר בעמ"מע- משתתפים13-20לאדם מסין ליממה רמה ב 

מ'ב ד גרייבר בע לילות4-מעבר ל-10%תוספת -תכנון הביקור

מ'ב ד גרייבר בעפ באישור מראש ובכתב בלבד"הוצאות בצ

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעמ"שירותי הפקה כולל מע

מ'ב ד גרייבר בעמ"שירותי הפקה ללא מע

מ'ב ד גרייבר בעפטור- משתתפים4-6-'רמה ב-אירוח לאדם ביממה

מ'ב ד גרייבר בע'א רמה א"תוספת לינה במלון בת

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעפטור-4-6 לאדם מסין רמה א 10%עונות שיא 

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעמ"מע- משתתפים4-6לאדם מסין ליממה רמה א 

מ'ב ד גרייבר בעתכנון הביקור

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעפטור- משתתפים4-6-'רמה ב-אירוח לאדם ביממה

מ'ב ד גרייבר בע'א רמה א"תוספת לינה במלון בת

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעפטור-7-12 אדם ביממה רמה ג 10%עונות שיא 



מ'ב ד גרייבר בעתכנון הביקור

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעפטור- משתתפים7-12לאדם מסין ליממה רמה ב 

מ'ב ד גרייבר בע'א רמה ב"תוספת לינה במלון בת

מ'ב ד גרייבר בעפטור- משתתפים7-12לאדם מסין ליממה רמה ב 

מ'ב ד גרייבר בע'א רמה ב"תוספת לינה במלון בת

מ'ב ד גרייבר בעמ"מע- משתתפים7-12לאדם מסין ליממה רמה ב 

מ'ב ד גרייבר בעתכנון הביקור

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בע משתתפים7-12אירוח לאדם מסין ליממה רמה א 

מ'ב ד גרייבר בעפטור-7-12 אדם ביממה רמה ב 10%עונות שיא 

מ'ב ד גרייבר בע'א רמה ב"תוספת לינה במלון בת

מ'ב ד גרייבר בעמ"מע-7-12 אדם ביממה רמה ב 10%עונות שיא 

מ'ב ד גרייבר בע13-20 אדם ביממה רמה ג10%תוספת עונות שיא 

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעפטור-7-12 אדם ביממה רמה א 10%עונות שיא 

מ'ב ד גרייבר בעמ"מע-7-12 אדם ביממה רמה א 10%עונות שיא 

מ'ב ד גרייבר בעתכנון הביקור

מ'ב ד גרייבר בעמלווה למשלחת

מ'ב ד גרייבר בע שעות12-שעות עבודה נוספת למלווה מעבר ל

מ'ב ד גרייבר בעמ"בצ+החזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בע7-12 אדם ביממה רמה א 10%תוספת עונות שיא 

מ'ב ד גרייבר בע7-12 אדם ביממה רמה א 10%תוספת עונות שיא 

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעפ באישור מראש ובכתב בלבד"הוצאות בצ

מ'ב ד גרייבר בעפטור-4-6 לאדם מסין רמה א 10%עונות שיא 

מ'ב ד גרייבר בע'א רמה א"תוספת לינה במלון בת

מ'ב ד גרייבר בעמ"מע-4-6 לאדם מסין רמה א 10%עונות שיא 

מ'ב ד גרייבר בעתכנון הביקור

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

מ'ב ד גרייבר בעפטור-4-6 לאדם מסין רמה ב 10%עונות שיא 

מ'ב ד גרייבר בעמ"מע-4-6 לאדם מסין רמה ב 10%עונות שיא 

מ'ב ד גרייבר בעתכנון הביקור

מ'ב ד גרייבר בעהחזר הוצאות

"שירותי אירוח מלון מרחצאות מ" חמי זוהר- עין בוקק

מ"סולומון פאלס הוטל בעשירותי אירוח

מ"סולומון פאלס הוטל בעשירותי אירוח

מ"סולומון פאלס הוטל בעשירותי אירוח

מ"מלון מרחצאות מוריה ים המלח בעאורחים חדר יחיד

מ"מלון מרחצאות מוריה ים המלח בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלון מרחצאות מוריה ים המלח בעארוחת ערב אורחים

מ"מלון מרחצאות מוריה ים המלח בעארוחת ערב מלווים

מ"מלון מרחצאות מוריה ים המלח בעסמינר מיקה ארוחת א צ

מ"מלון מרחצאות מוריה ים המלח בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"בע (אריזות. מ. ג)י אם 'טי גP1650ארגז - תיקון 

מ"בע (אריזות. מ. ג)י אם 'טי גP1450ארגז - תיקון 

מ"בע (אריזות. מ. ג)י אם 'טי גP1450ארגז - תיקון 

מ"בע (אריזות. מ. ג)י אם 'טי גP1650ארגז - תיקון 

מ"אדם בנוף בע- ערכים ויוזמות . מקוםסדנת נימוסין והליכות



מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ר4/9/16א ע 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת ערב מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ר אורחים5/9/16א צ 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ר מלווה5/9/16א צ 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ר מלווה4/9/16א ע 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ר מלווה5/9/16א ע 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ר4/9/16א ע מלווה 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רממלכתי כולל שירות

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ר14/9/16א צ מלווה 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ר14/9/16א ע מלווה 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ר21/9/16ממלכתי א צ 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהריים אורחים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהריים מלווה

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת ערב מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת ערב מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהריים נהג

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהריים נהג

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ר18/9/16א ע מלווה 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ר20/9/06א ע מלווה 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהריים מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהריים מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רמשלוח למסום ביטוייניא

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהריים מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רמ כולל שירות"ארוחת צהריים לא כולל מע

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת ערב מלווה

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רמשלוח לאונברסיטה+ ארוחת מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רמשלוח מונית

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהריים אורחים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת ערב מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רצ אורחים"א

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחות צהריים מלווים 2

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחה צהריים נהג

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רע ס שהח אזרביגאן"א

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רתוספת כוס יין לסועד

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רע נהג אוליב"א

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת ערב אורחים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת ערב מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ר31/8/16א ע אורחים 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רא ע מלווה

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רע כולל שירות אוליב אנד פיש"א

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח



מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהרים נהג

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ר מלווה22/9/16א ע 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ר31/10/16א ע מלווה 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת ערב כולל שירות

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת ערב כולל שירות

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהריים מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהריים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהריים אורחים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ר1/11/16א צ 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רמ"ארוחת צהרים ללא מע

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהריים מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת ערב מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהריים מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ראע לנהג מלווה

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רא ע מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רא צ מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ראורחת ערב נהג

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהרים נהג

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רצהרים- ארוחת מלווים 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רמשלוח מונית

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ר14/11/16א ע מלווה 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רמ"ארוחת ערב כלא כולל מע

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רמ"משלוח לא כולל מע

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהריים מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רצהרים- ארוחת מלווים 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רערב- ארוחת מלווים 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רערב- ארוחת מלווים 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רעיתונאים ופרשנים בכירים מאירופה

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ר28/11/16א ע 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ר29/11/16א צ 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רמ"ע ללא מע"א

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רמ"משלוח לא כולל מע

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהרים כולל שירות

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהריים נהג

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ראורחים- ארוחת צהריים בשרית

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רמלווים-ארוחת צהריים בשרית

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהרים כולל שירות

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת ערב כולל שירות

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת ערב מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת ערב מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת ערב אורחים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת ערב מלווה

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחה עבור אורחים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחה עבור הנהג

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארחת נהג

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח



מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשרה לשעבר וחברת הבונדסטאג גרמניה

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת ערב מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.ר12/1/17א צ מלווים 

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהריים מלווה

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת ערב מלווה

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת ערב מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהריים מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת ערב

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רשירותי אירוח

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחות נהג

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רמ"ארוחת צהרים ללא מע

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחת צהרים מלווים

מ"יזמות וגסטרונומיה בע. ר.רארוחות ערב מלווה

מ"טרגט כנסים בעהדרכת רופאים באיטליה

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע משתתפים4-6אירוח לאדם מסין ליממה רמה א 

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע'א רמה א"תוספת לינה במלון בת

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעהחזר הוצאות

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעתכנון הביקור

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעהחזר הוצאות

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע משתתפים7-12אירוח לאדם מסין ליממה רמה ב 

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע'א רמה ב"תוספת לינה במלון בת

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעתכנון הביקור

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעהחזר הוצאות

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעתכנון הביקור

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע משתתפים4-6אירוח לאדם מסין ליממה רמה א 

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע'א רמה א"תוספת לינה במלון בת

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעהחזר הוצאות

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעמ"בסיסי ללא מע-אירוח משלחת

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעמ"אירוח משלחת בסיסי כולל מע

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעבלתי צפויים+ החזר הוצאות 

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעהחזר הוצאות

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע משתתפים7-12אירוח לאדם מסין ליממה רמה ב 

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע'א רמה ב"תוספת לינה במלון בת

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעתכנון הביקור

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע משתתפים7-12אירוח לאדם מסין ליממה רמה ב 

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע'א רמה ב"תוספת לינה במלון בת

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעתכנון הביקור

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעהחזר הוצאות

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעמ"בסיסי ללא מע-אירוח משלחת

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעמ"אירוח משלחת בסיסי כולל מע

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעבלתי צפויים+ החזר הוצאות 

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעמ"בסיסי ללא מע-אירוח משלחת

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעמ"אירוח משלחת בסיסי כולל מע

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעבלתי צפויים+ החזר הוצאות 

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעמ"בסיסי ללא מע-אירוח משלחת

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעמ"אירוח משלחת בסיסי כולל מע

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעבלתי צפויים+ החזר הוצאות 

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעמ"בסיסי ללא מע-אירוח משלחת

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעמ"אירוח משלחת בסיסי כולל מע

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעבלתי צפויים+ החזר הוצאות 



מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע משתתפים7-12אירוח לאדם מסין ליממה רמה א 

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע'א רמה א"תוספת לינה במלון בת

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעתכנון הביקור

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעהחזר הוצאות

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעתכנון הביקור

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע משתתפים4-6-'רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע'א רמה ב"תוספת לינה במלון בת

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעהחזר הוצאות

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעהחזר הוצאות

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע'א רמה ב"תוספת לינה במלון בת

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע משתתפים13-20רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעתכנון הביקור

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעהחזר הוצאות

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע משתתפים4-6אירוח לאדם מסין ליממה רמה א 

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע'א רמה א"תוספת לינה במלון בת

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע לילות4-מעבר ל-10%תוספת -תכנון הביקור

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעהחזר הוצאות

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע משתתפים7-12אירוח לאדם מסין ליממה רמה א 

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בע'א רמה א"תוספת לינה במלון בת

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעתכנון הביקור

מ"ורד השרון נסיעות ותיירות בעהחזר הוצאות

(ר"ע)נגישות ישראל שירותי הסברה ומיתוג

(ר"ע)נגישות ישראל השתתפות משרד

מור יורםמורה דרך

מור יורםהדרכת שנת החוץ של גאנה

מור יורםשירותי סיור

מור יורםיום הדרכה

מור יורםשר החוץ גאנה מורה דרך יורם מור

מ"איוויב מובייל בעשינויים באפליקציה

וקסלר סימהתרגום

מ"שופן תמיר מסעדות בעארוחת צהריים אורחים

מ"שופן תמיר מסעדות בעארוחת צהריים נהג

מ"שופן תמיר מסעדות בע6.12אסטרטגית .כ-צ"א

אגודה שיתופית ח- אידאה מערכות מידע השלמה לשדרוג מערכת אידאה

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחת צהריים בהגשה מרכזית- משודרגים 

חברה ליצור ושיווק- שפעמאפים מתוקים- משודרגים 

חברה ליצור ושיווק- שפעמאפים מלוחים- משודרגים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות- משודרגים 

חברה ליצור ושיווק- שפעכיבודים ומשודרגים,ארוחות

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפעכיבוד בוקר

חברה ליצור ושיווק- שפערענון שתיה  חמה וקרה

חברה ליצור ושיווק- שפעצ"כיבוד אחה

חברה ליצור ושיווק- שפעצ משודרג"כיבוד אחה

חברה ליצור ושיווק- שפעמים

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12כריך - משודרגים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות- משודרגים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת פירות- משודרגים 

חברה ליצור ושיווק- שפעכיבוד בוקר

חברה ליצור ושיווק- שפערענון שתיה  חמה וקרה

חברה ליצור ושיווק- שפעצ"כיבוד אחה

חברה ליצור ושיווק- שפעצ משודרג"כיבוד אחה

חברה ליצור ושיווק- שפעמים



חברה ליצור ושיווק- שפעארוחת צהריים בהגשה מרכזית- משודרגים 

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12כריך - משודרגים 

חברה ליצור ושיווק- שפעבקבוק מים- משודרגים 

חברה ליצור ושיווק- שפעשירותי אירוח

חברה ליצור ושיווק- שפעכיבוד בוקר

חברה ליצור ושיווק- שפערענון שתיה חמה וקרה

חברה ליצור ושיווק- שפעצ"כיבוד אחה

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחת ערב קלה

חברה ליצור ושיווק- שפעבקבוקי שתייה

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה חלבית

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12- כריך אירוח

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפעשקית תה-כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפעקפה שחור שקית-כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפענס קפה שקית- כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפעחלב שקית- כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפעסודה- כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפעמים מינרליים- כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפעקולה- כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפעספרייט- כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפעפאנטה- כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפעדייאט קולה-כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפעדייאט ספרייט-כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפעל" מ330מיץ פז - כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12- כריך אירוח

חברה ליצור ושיווק- שפעם"משלחת מהאו- צהרים.א

חברה ליצור ושיווק- שפעכולל כשרה, ארוחה בשרית

חברה ליצור ושיווק- שפעכיבוד

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה משודרגת לתקשוב

חברה ליצור ושיווק- שפעכיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפעכולל כשרה, ארוחה בשרית

חברה ליצור ושיווק- שפעכולל כשרה, ארוחה בשרית

חברה ליצור ושיווק- שפעכולל כשרה, ארוחה בשרית

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12- כריך אירוח

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפעכולל כשרה, ארוחה בשרית

חברה ליצור ושיווק- שפעכולל כשרה, ארוחה בשרית

חברה ליצור ושיווק- שפעשתיה+ אורח - ארוחת צהרים

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחת צהריים בהגשה+ כיבוד משודרג 

חברה ליצור ושיווק- שפעכנס השבת רכוש מהשואה

חברה ליצור ושיווק- שפעכנס השבת רכוש מהשואה

חברה ליצור ושיווק- שפעיום עיון לתוכנית סטודנטים למאבק באנטישמי

חברה ליצור ושיווק- שפעיום עיון לתוכנית סטודנטים למאבק באנטישמי

חברה ליצור ושיווק- שפעיום עיון לתוכנית סטודנטים למאבק באנטישמי



חברה ליצור ושיווק- שפעכיבוד לחדר מצב

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפעשרותי הסעדה ומזנון

חברה ליצור ושיווק- שפעשרותי הסעדה ומזנון

חברה ליצור ושיווק- שפעשרותי הסעדה ומזנון

חברה ליצור ושיווק- שפעשרותי הסעדה ומזנון

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעכולל כשרה, ארוחה בשרית

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12- כריך אירוח

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות24ארגז של )ארגז מים 

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות24)ארגז מים 

חברה ליצור ושיווק- שפעכריך

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות24ארגז של )ארגז מים 

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפעכולל כשרה, ארוחה בשרית

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12- כריך אירוח

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12- כריך אירוח

חברה ליצור ושיווק- שפעכולל כשרה, ארוחה בשרית

חברה ליצור ושיווק- שפעשרותי הסעדה ומזנון

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפע2/11/16א צ 

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 



חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעארגז בקבוקי מים

חברה ליצור ושיווק- שפעכריכים

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12- כריך אירוח

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפעהשכרת כלי הגשה

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעקפה שחור שקית-כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפענס קפה שקית- כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפעשקית תה-כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות24ארגז של )ארגז מים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעקפה שחור שקית-כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפענס קפה שקית- כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפעשקית תה-כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות24ארגז של )ארגז מים 

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12- כריך אירוח

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12- כריך אירוח

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12- כריך אירוח

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 



חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12- כריך אירוח

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12- כריך אירוח

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12- כריך אירוח

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12- כריך אירוח

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות24ארגז של )ארגז מים 

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות24ארגז של )ארגז מים 

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12- כריך אירוח

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפע(כולל נטול)שקית נס קפה 

חברה ליצור ושיווק- שפעל" מ200קנקו חלב 

חברה ליצור ושיווק- שפעשקית קפה שחור

חברה ליצור ושיווק- שפעשקית תה

חברה ליצור ושיווק- שפעדייאט ספרייט-כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפעל" מ330בקבוק מיץ פריגת 

חברה ליצור ושיווק- שפעל" מ250סודה בקבוק 

חברה ליצור ושיווק- שפעספרייט- כיבודים- מחירי מזנון

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות24ארגז של )ארגז מים 

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפעכולל כשרה, ארוחה בשרית

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות24ארגז של )ארגז מים 

חברה ליצור ושיווק- שפעכולל כשרה, ארוחה בשרית



חברה ליצור ושיווק- שפעכיבוד משודרג שיווין חברתי

חברה ליצור ושיווק- שפעכולל כשרה, ארוחה בשרית

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפעקורסונים ופירות חתוכים

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12- כריך אירוח

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפעכריכים ומים עבור סיור

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחת צהריים סיירת מטכל

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפעארוחה בהגשה מרכזית

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12- כריך אירוח

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות24ארגז של )ארגז מים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מתוקים 

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות2)מאפים מלוחים 

חברה ליצור ושיווק- שפעפלטת ירקות

חברה ליצור ושיווק- שפעפירות

חברה ליצור ושיווק- שפע( יחידות24ארגז של )ארגז מים 

חברה ליצור ושיווק- שפע גרם12- כריך אירוח

חברה ליצור ושיווק- שפעהזמנת כיבוד משודרג

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים7-12-רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתתכנון הביקור

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים7-12-רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים4-6-'רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתתכנון הביקור

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים4-6-'רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתתכנון הביקור

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים4-6-'רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתעתונאים מרוסיה החזרי הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתמלווה למשלחת

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתתכנון הביקור

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים4-6-'רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתמלווה למשלחת

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתמלווה למשלחת בשבתות וחגים

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית לילות4-מעבר ל-10%תוספת -תכנון הביקור

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות



שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית13-20 אדם ביממה רמה א10%תוספת עונות שיא 

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים4-6-'רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית לילות4-מעבר ל-10%תוספת -תכנון הביקור

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתמלווה למשלחת

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתתכנון הביקור

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים13-20רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים13-20רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים13-20רמה א-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתמלווה למשלחת

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתתכנון הביקור

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים13-20רמה א-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתתכנון הביקור

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתמלווה למשלחת

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתמלווה למשלחת

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים13-20רמה א-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתתכנון הביקור

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים13-20רמה א-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתפ באישור מראש ובכתב בלבד"הוצאות בצ

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית לילות4-מעבר ל-10%תוספת -תכנון הביקור

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים7-12-רמה א-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים7-12-רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית לילות4-מעבר ל-10%תוספת -תכנון הביקור

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתמלווה למשלחת

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים7-12-רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית לילות4-מעבר ל-10%תוספת -תכנון הביקור

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים7-12-רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים7-12-רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתפ באישור מראש ובכתב בלבד"הוצאות בצ

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו



שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתל"תכנון וארגון ביקורי משלחות מחו

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתמשלחת כתבים ביו חדשנות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים7-12-רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים7-12-רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתתכנון הביקור

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים4-6-'רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתמלווה למשלחת

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראלית משתתפים4-6-'רמה ב-עלות אירוח לאדם ביממה

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתתכנון הביקור

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

שירותי תיירות חינו- החוויה הישראליתהחזר הוצאות

זויה' קופילביץהדרכה ברוסית

עוסק מורשה- מגן דוד אדם אמבולנס עבור שרון ברפי

עוסק מורשה- מגן דוד אדם  שעות8-קורס עזרה ראשונה

מ"בע (2005)סטימצקי רכישת ספרות מקצועית

מ"בע (2005)סטימצקי כתבי עת/ספרים

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניהסברת סטודנטים

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניסיור סטארטפים

יצחייק שטיינברג אסתר אלישבעסדנאות תקשורת

מ"חברת אליק נכסים והובלות בעניודלהי - 26סעיף - אריזות עץ 

מ"חברת אליק נכסים והובלות בעדלהי- ניו19סעיף - אריזות עץ 

מ"חברת אליק נכסים והובלות בעה'מצברים לאבוג- 26סעיף - אריזות עץ 

מ"חברת אליק נכסים והובלות בעמצברים סופיה- 26סעיף - אריזות עץ

מ"חברת אליק נכסים והובלות בע אסונסיון10סעיף - אריזות עץ 

מ"חברת אליק נכסים והובלות בע קטמנדו10סעיף - אריזות עץ  

מ"חברת אליק נכסים והובלות בע26סעיף - אריזות עץ

מ"חברת אליק נכסים והובלות בעאדיס- טיפול במשלוח יינות 

מ"חברת אליק נכסים והובלות בעדמי הובלה אוירית

מ"חברת אליק נכסים והובלות בע26סעיף - אריזות עץ 

מ"חברת אליק נכסים והובלות בע19סעיף  - אריזות עץ 

מ"חברת אליק נכסים והובלות בע11סעיף - אריזות עץ 

מ"חברת אליק נכסים והובלות בע10סעיף - UPS- אריזות עץ 

מ"חברת אליק נכסים והובלות בעשירותי הובלה

מ"חברת אליק נכסים והובלות בעשירותי סבלות

מ"חברת אליק נכסים והובלות בע38סעיף - אריזות עץ

מ"חברת אליק נכסים והובלות בעשירותי הובלה

מ"חברת אליק נכסים והובלות בע28סעיף - אריזות עץ

המודיע חברה בעמעיתונים- תשלום דמי מנוי 

קדם פולשירותי הדרכה

מ"גילת סאטקום בעשירותי לווין

מ"חברת דואר ישראל בעדואר/שיקוף/שירותי ביול 

מ"חברת דואר ישראל בעמ"שירותי ביול ללא מע

מ"בע (2005)כתר ספרים ספר

כהן אריהעבודות בנייה

כהן אריהאביזרי חשמל

כהן אריהעבודות בנייה

מ"מדיהקומפני בע. ח.דדמי משלוח

מ"הסעות מוני סיטון בעשרותי היסעים

מ"הסעות מוני סיטון בעשרותי היסעים

מ"אספקה מכל הלב בע- דנירן תג זיהוי גמיש עם קליפס



מ"אספקה מכל הלב בע- דנירן כחול- שרוך יויו לתג זיהוי רגיל 

מ"כנפי משק תור בעהוצאות לינה-2016מחוזיאדה 

מ"כנפי משק תור בעיום עיון- צוערים . ק

מ"כנפי משק תור בעמידיבוס

מ"כנפי משק תור בעמים

מ"כנפי משק תור בעפיצה

מ"כנפי משק תור בעסלט

מ"כנפי משק תור בעערב. א

מ"כנפי משק תור בעמאבטח

מ"כנפי משק תור בעכניסה לאתר עיר דוד

אלטמן שרותי ברודקאסט. - אס. בי. איירכישת כרטיס מיוחד למערכת ענן

אלטמן שרותי ברודקאסט. - אס. בי. אייכבל שמתחבר לכרטיס וידאו

אורגד אביגדורמפת יחסי החוץ של ישראל

מ"טמרס מלונות בעשירות מלונאות ואירוח לשליחי המשרד

מ"גהי בע- לאופר תעופה רויאל סרוויס

מ"גהי בע- לאופר תעופה רויאל סרוויס

מ"גהי בע- לאופר תעופה רויאל סרוויס

מ"גהי בע- לאופר תעופה רויאל סרוויס

מ"גהי בע- לאופר תעופה רויאל סרוויס

מ"גהי בע- לאופר תעופה רויאל סרוויס

מ"גהי בע- לאופר תעופה רויאל סרוויס

מ"גהי בע- לאופר תעופה  שדה תעופהVIPשירותי אירוח 

מ"גהי בע- לאופר תעופה רויאל סרוויס

מ"גהי בע- לאופר תעופה  דיילים2 כולל 1-20נחיתה 

מ"גהי בע- לאופר תעופה  דיילים2 כולל 1-20המראה 

מ"גהי בע- לאופר תעופה רויאל סרוויס

מ"גהי בע- לאופר תעופה רויאל סרוויס

מ"גהי בע- לאופר תעופה רויאל סרוויס

מ"גהי בע- לאופר תעופה שירותי אירוח

כהן דודשכירת ציוד מסך לדים

כהן דודשכירת ציוד במה למסך לדים

מ"ר בע'איטיצשירותי לימוד מרחוק לילדי השליחים

מ"ר בע'איטיצשירותי לימוד מרחוק לילדי השליחים

מ"ר בע'איטיצשירותי לימוד מרחוק לילדי השליחים

עבודות חשמל כללי

עבודות חשמל

מהנדס חשמל

הרפז צבייום עבודה- מורה דרך

הרפז צבימורה דרך-שעות נוספת 

הרפז צביהדרכה

הרפז צבישירותי אירוח

מור אלוןשירותי הסעות- שעת עבודה של כלי רכב 

מ"קבוצת שדמה בעיועץ אבטחת מידע

מ"קבוצת שדמה בעיועץ אבטחת מידע

מ"קבוצת שדמה בעמ"קבוצת שדמה בע

מ"קבוצת שדמה בעמ"קבוצת שדמה בע

מ"קבוצת שדמה בעשירותי הסעות

מ"ד מירז תעשיות בע"אשולחן נגד רעידת אדמה

מ"ד מירז תעשיות בע"א70-80*140-160מלמין גוון רגיל/שולחן פורמי

מ"ד מירז תעשיות בע"א70-80*140-160מלמין גוון רגיל/שולחן פורמי

מ"ד מירז תעשיות בע"א70-80*160-180מלמ גוון רגיל/שולחן פורמ

מ"ד מירז תעשיות בע"א70-80*140-160מלמין גוון רגיל/שולחן פור

מ"ד מירז תעשיות בע"א70-80*140-160מלמין גוון רגיל/שולחן פור



מ"ד מירז תעשיות בע"א70-80*160-180מלמין גוון רגיל/שולחן פור

מ"ד מירז תעשיות בע"א50-60*0-120*65גוון רגיל ',מג4+'שלוחה עצ

מ"ד מירז תעשיות בע"אמ" מ18תוספת עבור גב ארון בעובי 

מ"ד מירז תעשיות בע"א50-60*120-140*74שלוחה עצמאית גוון רגיל 

מ"ד מירז תעשיות בע"אמ" מ18תוספת עבור גב ארון בעובי 

מ"בע (1988)פארם -חברת סנטרשירותי אירוח

מ"בע (1988)פארם -חברת סנטרשירותי אירוח

שמגר אפרת שעות200שעת טיפול פסיכולוגי עד 

ליבוביץ חייםהחזר הוצאות

ליבוביץ חייםשעה- שירותי יעוץ 

ליבוביץ חייםח הכנה"דו

מ"ספידי קול בעהגברה+תאורה+במו

מ"ספידי קול בעשירותי הפקה ותאורה

קיבוץ כפר עזהארוחת צהריים

קיבוץ יפתחרינה יפה- ב"תשלום מומחה מש

קיבוץ יפתחשרותי ייעוץ

קיבוץ יפתחשרותי ייעוץ

מ"בע (1998)אבי משתלות אסי פקעת מוסקרי

מ"בע (1998)אבי משתלות אסי 4סנטולינה אפורה ננסית גודל 

מ"בע (1998)אבי משתלות אסי פינוי וניקוי צמחייה

מ"בע (1998)אבי משתלות אסי  מטר50מגביל דשא חלק 

מ"בע (1998)אבי משתלות אסי  ליטר70תערובת שתילה 

מ"בע (1998)אבי משתלות אסי 4סנטולינה אפורה ננסית גודל 

מ"בע (1998)אבי משתלות אסי בצלי צבעוני אדום ולבן

מ"בע (1998)אבי משתלות אסי 8קקטוס עציץ 

מ"בע (1998)אבי משתלות אסי  מטר4 דרג 25צינור פוליאתילן 

מ"בע (1998)אבי משתלות אסי  מטר50 חום עיוור גליל של 16צינור 

מ"בע (1998)אבי משתלות אסי בגליל' מ100,  סמ30טפטוף חום מווסת כל 

מ"בע (1998)אבי משתלות אסי בחבילה'  יח100-  שן 17מחבר 

מ"בע (1998)אבי משתלות אסי בחבילה'  יח100 - 17טי שן 

מ"בע (1998)אבי משתלות אסי בחבילה'  יח100  - 17זוית שן 

מ"בע (1998)אבי משתלות אסי  בחבילה16סופית משקפיים 

מ"בע (1998)אבי משתלות אסי  קו ירוק חום16*16מצמד דו כיווני 

מ"בע (1998)אבי משתלות אסי ' יח100יתד מתכת חבילה של 

מ"בע (1998)אבי משתלות אסי . מגוף חשמליACברמד 

מ"בע (1998)אבי משתלות אסי  ממטיר גיחה הנטרPGM SRMסט פיות 

פרי שרון גיילמ לגאנה"שק

פרי שרון גיילח הכנה"דו

)בית המרקחת הישיר הראשון - טלפארמה אספקת תרופות חיסונים ומזון תינוקות

מ"הגדור בע. ק.פכרטיסי טיסה לחול

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייארוחת לילה זקיף

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייוניור'אורחים סוויטה ג

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייאורחים חדר יחיד

מ"ירושלים בע. סי.פי.איילינת מלווים חדר יחיד

מ"ירושלים בע. סי.פי.איימלון וולדוף אסטוריה

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייאורחים סוויטה נשיאותית

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייוניור'אורחים סוויטה ג

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייאורחים חדר משודרג

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייאורחים חדר יחיד

מ"ירושלים בע. סי.פי.איילינת מלווים חדר יחיד

מ"ירושלים בע. סי.פי.איילינת מלווים

מ"ירושלים בע. סי.פי.איימלון וולדוף אסטוריה

מ"ירושלים בע. סי.פי.איילינת מלווים חדר יחיד



מ"ירושלים בע. סי.פי.אייאורחים חדר משודרג

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייוניור'אורחים סוויטה ג

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייארוחת ערב מלווים

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייארוחת צהרים אורחים

מ"ירושלים בע. סי.פי.איימלון וולדוף אסטוריה

מ"ירושלים בע. סי.פי.איילינת מלווים חדר יחיד

מ"ירושלים בע. סי.פי.איילינת מלווים חדר זוגי

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייוניור'אורחים סוויטה ג

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייאורחים חדר יחיד

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייארוחת ערב מלווים

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייאורחים חדר יחיד

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייארוחת ערב מלווים

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייארוחת ערב מלווים

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייארוחת ערב מלווים

מ"ירושלים בע. סי.פי.איילינת מלווים חדר יחיד

מ"ירושלים בע. סי.פי.איילינת מלווים חדר יחיד

מ"ירושלים בע. סי.פי.איילינת מלווים חדר יחיד

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייארוחת ערב מלווים

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייארוחת צהרים מלווים

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייארוחת צהרים זקיף

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייארוחת ערב זקיף

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייארוחת לילה זקיף

מ"ירושלים בע. סי.פי.איילינת נשיא

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייאורחים חדר יחיד

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייאורחים חדר משודרג

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייארוחת צהרים זקיף

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייארוחת ערב זקיף

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייארוחת לילה זקיף

מ"ירושלים בע. סי.פי.איילינת מלווים חדר יחיד

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייארוחת ערב מלווים

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייאורחים סוויטה נשיאותית

מ"ירושלים בע. סי.פי.אייאורחים חדר יחיד

יצחקוב אבי60*150מסגרת לתמונת קנבס 

יצחקוב אבי80*110זכוכית בגודל + מ " ס4מסגרות 

יצחקוב אבי70*100זכוכית בגודל + מ " ס4מסגרות 

יצחקוב אבימסגור כולל זכוכית למפות מדינה

יצחקוב אביתמונה+ מסגרת למפה 

(ר"ע)קרן לשווק סרטי תעודה - קופרושירותי אירוח

ר"ע)עמותה ישראלית לאומנויות האופרה לינה-השתתפות משרד

(ר"ע)מקהלת אורטוריו ירושלים טיסות-השתתפות משרד

(ר"ע)אנסמבל סולני תל אביב השתתפות משרד

מ"זד פילמס בעהפקת סרט יום העצמאות

מ"זד פילמס בעצילומי רחפן ברשות הטבע והגנים

מ"זד פילמס בעיום צילום ויאו וסטילס על רחפן

מ"זד פילמס בעהשגת אישור וסיור לוקיישן מקדים

מ"זד פילמס בעל הפקה"נסיעות ואש

מ"זד פילמס בעקידוד והעברת חומרים

מ"משואה למלונאות ונופש בעיום עיון למנהלי הדרכה

מ"משואה למלונאות ונופש בעארוחת צהריים

מ"משואה למלונאות ונופש בעכיתת פיצול

מ"משואה למלונאות ונופש בעכיתה

מ"משואה למלונאות ונופש בעחבילת יום עיון

מ"משואה למלונאות ונופש בעפתיחת קורס סגני מנהלים



מ"משואה למלונאות ונופש בעכיתת לימוד

מ"משואה למלונאות ונופש בעסיום קורס סגני מנהלים

מ"משואה למלונאות ונופש בעסיום קורס סגני מנהלים כיתות

מ"משואה למלונאות ונופש בע9/11-פתיחה ב- מנהלים.ק

מ"משואה למלונאות ונופש בעשירותי אירוח

מ"משואה למלונאות ונופש בעכיתות- שירותי אירוח 

מ"מלונות פתאל בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות פתאל בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות פתאל בעארוחת צהרים מלווים

מ"מלונות פתאל בעסוויטה גוניור

מ"מלונות פתאל בעאורחים חדר יחיד

מ"מלונות פתאל בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות פתאל בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות פתאל בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות פתאל בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות פתאל בעארוחת צהרים אורחים

מ"מלונות פתאל בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות פתאל בעMICSמשלחת סמינר 

מ"מלונות פתאל בעארוחת צהרים מלווים

מ"מלונות פתאל בעארוחת צהרים מלווים

מ"מלונות פתאל בעארוחת ערב אורחים

מ"מלונות פתאל בעארוחת צהרים אורחים

מ"מלונות פתאל בעא" ארוחות מלון הרודס ת61-סמינר מיקה 

מ"מלונות פתאל בעוארוחות ים המלח.  לינת מ16סמינר מיקה 

מ"מלונות פתאל בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות פתאל בעארוחת ערב מלווים

מ"מלונות פתאל בעלינת מלווים חדר יחיד

מ"מלונות פתאל בעארוחת ערב מלווים

להקת המחול ענבל פינטו ואבשלום פולק"להקת ענבל פינטו ואבשלום פולק" אירוח 

להקת המחול ענבל פינטו ואבשלום פולקמופע מחול

(ר"ע)בראשית לשלום כרטיסי טיסה לאיטליה

(ר"ע)בראשית לשלום סדנאות-שיעורים באומנות

ש חנוך לוין"המכון למחזאות ישראלית עאירוח- השתתפות משרד

מ"חמסה וכסף בע2016שי לפורשים 

מ"חמסה וכסף בעמתנות ליוצאים לחול

המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיוומ לסין"שק

המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווח הכנה"דו

מ"כנפי יונה תיירות ונופש בעשירותי הסעות- שעת עבודה של כלי רכב 

מ"כנפי יונה תיירות ונופש בעשירותי הסעות- שעת עבודה של כלי רכב 

מ"כנפי יונה תיירות ונופש בעמידיבוס

מ"כנפי יונה תיירות ונופש בע28/12/16הסעה - מנהלים.ק

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בע4/1/17א ע 

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעארוחת ערב- אירוח ממלכתי 

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעשירותי אירוח

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בע אורחים5/12/16. צ.א

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעמלווה. צ.א

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעשירותי אירוח

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעארוחת צהרים

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעארוחת צהרים נהג

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעא צ אורחים

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעצ קייטרינג במשרד"א

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בע4.12אסטרטגית .כ-ע"א

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעע עבודה"א



מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעאצ ללא מעמ-קיטרינג

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בע אורחים5/9/16א ע 

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעצ"א- קייטרינג 

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בע4/9/16א ע 

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בע14/9/16א צ 

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעארוחת צהריים

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעשירותי אירוח

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעארוחת ערב אורחים

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעארוחת ערב מלווים

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעכנס השבת רכוש מהשואה

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעח סינגפור ארוחת מלווים"מ ושה"רוה

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעצ כולל שירות"א

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעארוחת ערב אורחים

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעארוחת ערב מלווה

מ"לטינו שירותי מזון והסעדה בעסמינר מיקה

מ"בע (2005)אסטרטגיה . או.אי.סיאספקת מידע

מ"בע (2005)אסטרטגיה . או.אי.סיהחזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירות חצ

מ"בע (2005)אסטרטגיה . או.אי.סיתעריף חדש מיוני- אספקת מידע 

מ"בון תור בעבון תור- משלחת ממוזמביק בנושא חקלאות 

מ"בון תור בעשירותי הסעות

מ"בון תור בע27/3/16-כנס גימלאים ב-שירותי הסעות

מ"בון תור בעתת מזכל האום לענייני משפט

מ"בון תור בעשירותי הסעות

מ"בון תור בעשירותי הסעות

מ"בון תור בערכב צמוד עבור המשלחת

מ"בון תור בערכב צמוד עבור המשלחת

מ"בון תור בערכב העברה

מ"בון תור בערכב העברה

מ"בון תור בע נוסעים10אוטובוס זעיר להסעת 

מ"בון תור בע נוסעים10אוטובוס זעיר להסעת 

מ"בון תור בע נוסעים10אוטובוס זעיר להסעת 

מ"בון תור בעשירותי הסעות

מ"בון תור בעשירותי הסעות

מ"בון תור בעשירותי הסעות

מ"בון תור בעמוניות

מ"בון תור בעמוניות

מ"בון תור בעמוניות

מ"בון תור בעמוניות

מ"בון תור בע נוסעים50- המתנה /שעת נסיעה- 3אזור 

מ"בון תור בעמוניות

מ"בון תור בעמוניות

מ"בון תור בעשכירת רכב משלחת אתונה

מ"בון תור בעשירותי הסעות

מ"בון תור בע נוסעים30אוטובוס להסעת 

מ"בון תור בע נוסעים10-הקפצה-4אזור 

מ"בון תור בע נוסעים ומעלה50אוטובוס להסעת 

מ"בון תור בעשירותי הסעות

מ"בון תור בעשירותי הסעות

מ"בון תור בע נוסעים10אוטובוס זעיר להסעת 

מ"בון תור בעתשלום רכב לכתב מהודו

מ"בון תור בעויטנאם-שירותי הסעות

מ"פתרונות מיגון וציפוי בע- מגן שמש ציפוי חלון דגם חלבי לקיר במרפסת בשרית

שבצוב דמיטריפינוי מחסן- שירותי הובלה 



מ"מכון קינן שפי בעהתמחות עיסקית בסין+ מיום צוערים 

מ"ביסטרו דה כרמל אירועים בעארוחת צהרים אורחים

מ"ביסטרו דה כרמל אירועים בעארוחות צהרים מלווים

מ"בע. כ.לפטיש

מ"בע. כ.לגרזן

מ"בע. כ.ללום

מ"יעוץ הנדסי בע. אם.אם.אםיעוץ מקצועי עי מהנדס בטיחות

מ"יעוץ הנדסי בע. אם.אם.אםחוסר שעות

מ"יעוץ הנדסי בע. אם.אם.אםהפרשי שעות ממאי

מ"יעוץ הנדסי בע. אם.אם.אםשירותי בטיחות בעבודה

מ"מלונות ים כנרת בעשירותי אירוח

מ"מלונות ים כנרת בעלינת מלווים

מ"מלונות ים כנרת בעלינת זקיפים בחדר זוגי

מ"מלונות ים כנרת בעארוחת  ערב מלווים וזקיפים

מ"מלונות ים כנרת בעארוחת לילה זקיף

מ"מלונות ים כנרת בעארוחת צהריים זקיפים

מ"מלונות ים כנרת בעשירותי אירוח

מ"מלונות ים כנרת בעשירותי אירוח

מ"מלונות ים כנרת בעארוחת צהריים מלווים

מ"בע (2006)ניו לינאו סינמה ילדי עובדים-2016אירוע חנוכה  

אבזון גיזלשירותי תרגום עוקב

אבזון גיזלשירותי תרגום עוקב

אבזון גיזלמתורגמנית

אבזון גיזליזל אבזו'שר החוץ חוף השנהב ג- מתרוגמנית 

אבזון גיזלמתורגמן יור ועדת חוץ אזרביגאן

לוביץ לינדה אןסדנאות תקשורת

ליבנת ארזשנתי- אבחונים פסיכולוגיים לצורכי ביטחון 

ליבנת ארזמבדקים פסיכולוגיים

מ"מעדני אורי ובניו בעארוע סיום קורס צוערים

מ"מעדני אורי ובניו בעקייטרינג

מ"מעדני אורי ובניו בעקייטרינג

מ"מעדני אורי ובניו בעיום הדרכה

מ"מעדני אורי ובניו בעפתיחת קורס צוערים

הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה'בטוח מבנים וצד ג

הקרן הפנימית לביטוחי הממשלהציוד לתזמורת צהל-כבודה-שירותי טיסה

הקרן הפנימית לביטוחי הממשלהשירותי ביטוח רכב

מ"בע (הצופה)מקור ראשון המאוחד 1-6/2014מנויים  40

מ"בע (הצופה)מקור ראשון המאוחד 261430מקור ראשון מנוי 

מ"בע (הצופה)מקור ראשון המאוחד  יום13+ מנוי לחודש 

מ"בע (הצופה)מקור ראשון המאוחד 260838מנוי מס 

מ"בע (הצופה)מקור ראשון המאוחד  ימים17+ מנוי ללשכת השר חודש 

מ"בע (הצופה)מקור ראשון המאוחד 304910' מנוי שנתי מס

עופר יוסףשכר מומחה

עופר יוסףח הכנה"דו

ווילנברג אורית רחל-גלעדיאדריכלים

מ"קליק שרותי ניהול בע. דד באוגנדה וליבריה"קנ

מ"קליק שרותי ניהול בע. דח הכנה"דו

מ"בע (1992)קימל אשכולות אדריכלים הוצאות נלוות- נסיעה לחול 

מ"בע (1992)קימל אשכולות אדריכלים שירותי אדריכל

מ"בע (1992)קימל אשכולות אדריכלים שירותי אדריכלות

מ"בע (1992)קימל אשכולות אדריכלים שירותי אדריכלות

מ"בע (1992)קימל אשכולות אדריכלים שירותי אדריכל

מ"יזמות ותיירות בע, המעיין נכסיםמתקן לכרטיסי ביקור



מ"יזמות ותיירות בע, המעיין נכסיםשרשרת תליון זהב מדליון

מ"יזמות ותיירות בע, המעיין נכסיםמתקן לכרטיסי ביקור

מ"יזמות ותיירות בע, המעיין נכסיםשרשרת תליון זהב

מ"יזמות ותיירות בע, המעיין נכסיםלוחית הקדשב מוזהבת

מ"יזמות ותיירות בע, המעיין נכסיםלוחית מוזהבת

מ"יזמות ותיירות בע, המעיין נכסיםקופסא מהודרת

אדריכל

החזר אשל וילנה

תכנון חשמל

תכנון חשמל

שירותי הנדסה

שירותי קונסטרקטור

יועץ מומחה

יועץ מומחה- מתכננים בעבודות בינוי

יועץ מומחה- מתכננים בעבודות בינוי

יועץ מומחה- מתכננים בעבודות בינוי

יועץ מומחה- מתכננים בעבודות בינוי

קיבוץ מגןצ שרים מפנמה"א

זסלבסקי סוזןמ להודו"שק

זסלבסקי סוזןח הכנה"דו

נירפז איילתמ"מתורגמנית עלות ללא מע

נירפז איילתמ"מתורגמנית יום וחצי ללא מע

מ"תיירות מרום גולן בעשירותי מזון

מ"תיירות מרום גולן בעארוחת צהריים אורחים

מ"תיירות מרום גולן בעארוחת צהריים מלווים

מ"תיירות מרום גולן בעשירותי אירוח

מ"תיירות מרום גולן בעשירותי אירוח

מ"תיירות מרום גולן בעשירותי אירוח

מ"תיירות מרום גולן בעשירותי אירוח

מ"תיירות מרום גולן בעשירותי אירוח

מ"תיירות מרום גולן בעארוחת צהרים אורחים ונהג

מ"תיירות מרום גולן בעצ במסעדת הבו"א-  שנים לסייקס פיקו100כנס 

מ"תיירות מרום גולן בעכריך כולל שתיה קלה

מ"תיירות מרום גולן בעכריך סלומון כולל שתיה קלה

מ"תיירות מרום גולן בעא צ מלווים

מ"תיירות מרום גולן בעארוחת צהריים מלווים

מ"תיירות מרום גולן בעארוחת צהרים נהג

עדיקה שמחונימסגור תמונות

עדיקה שמחונימיסגור תמונות

עדיקה שמחונימסגור תמונות

עדיקה שמחוניעדיקא-מיכה - תמונות3מיסגור -סנט פטרבורג

עדיקה שמחונימסגור תמונות-בוגוטה

עדיקה שמחונים"דירת השגריר לאו-מיסגור תמונות-ניו יורק

עדיקה שמחוניו רימר'איצ-45*60הדפס 

עדיקה שמחונירימר' איצו-60*45הדפס 

עדיקה שמחונינחל ניצנה-45*60הדפס 

עדיקה שמחוניו רימר'איצ-90*70הדפס 

עדיקה שמחונימיכאל קובנק-58*70הדפס 

עדיקה שמחונימיכאל קובנר-60*70הדפס 

מ"רשת ארבל באולינג בעמבחני קבלה-באולינג

מ"מור ניהול מסעדות בע-מאץצ"א

מ"מור ניהול מסעדות בע-מאץעיתונאים ופרשנים בכירים מאירופה

מ"מור ניהול מסעדות בע-מאץשירותי אירוח



מ"מור ניהול מסעדות בע-מאץשירותי אירוח

מ"מור ניהול מסעדות בע-מאץשירותי אירוח

מ"מור ניהול מסעדות בע-מאץשירותי אירוח

חוסייסי נורהארוחת ערב אורחים

חוסייסי נורהארוחת צהריים מלווים

גדסי דורוןהוצאות אשל ריגה

מ" דפוס משי בע1ענבר קורס צוערים

מ" דפוס משי בע1ענבר תיק מכתבייה

מ" דפוס משי בע1ענבר פולדרים לתעודות עבור הדרכה

מ" דפוס משי בע1ענבר תיקי לאפ טוב

מ" דפוס משי בע1ענבר הדפסת לוגו

מ" דפוס משי בע1ענבר כריכות להסכמים

מ" דפוס משי בע1ענבר עט+מחברת+תיק ללאפ טופ

מ" דפוס משי בע1ענבר מטריה

מ" דפוס משי בע1ענבר שירותי משלוחים

מ" דפוס משי בע1ענבר מנדפת זיעה/ חולצה דרייפיט

בורודיאנסקי יבגני יוניתיקון מכונת ריצה בחדר הכושר

בורודיאנסקי יבגני יוניתיקון מכשיר חדר כושר

מ"איסתא ישראל בעיום רווחה וגיבוש חברתי

מ"איסתא ישראל בעאירוע סיום קיץ לילדים

מ"איסתא ישראל בעסדנא לילדי כיתה א

מ"איסתא ישראל בע2016אירוע חנוכה 

מזרחי איל2016/17מאמן כדורסל 

מזרחי איל2016/17מאמן כדורסל 

(ר"ע)פולקלור ואומנות דרוזית - יארא הופעת זמר בפני עמזים מרבת עמון

שירותי מיזוג

שירותי מיזוג

בן אדיבה יובלמרפסת חלבית- תיקון והפעלת תנור פטריה 

מ"אורטל תיירות ונופש בעא"יום ת

מ"אורטל תיירות ונופש בעיום הדרכה

מ"אורטל תיירות ונופש בעסיור עוטף עזה- צוערים . ק

40281541

40281541

40281541

40281541

40281541

40281541

40281541

40281541

40281541

מ"אורטל תיירות ונופש בע2016סיורי אגף 

פולברג אליסיהמורה דרך

פולברג אליסיההרצאה כנס עמזים אמלט

שורץ אליעזרמחלות טרופיות- ייעוץ רפואי 

מ"טרגט מפות ומדריכי ערים בע100*70מפת צפון אפריקה והמזרח התיכון 

מ"טרגט מפות ומדריכי ערים בעדמי משלוח

מ"טרגט מפות ומדריכי ערים בע35*100. מפת צילום לווין דו לשונית

מ"טרגט מפות ומדריכי ערים בעשירותי משלוחים

מ"טרגט מפות ומדריכי ערים בעמ" ס100 על 35מפת ישראל 

מ"טרגט מפות ומדריכי ערים בעמ" ס100 על 70כרזת לאום 

מ"טרגט מפות ומדריכי ערים בעמ" ס100 על 35סמלי לאום 

מ"טרגט מפות ומדריכי ערים בע165 על 55מפת ישראל גודל מיוחד 

מ"טרגט מפות ומדריכי ערים בעשירותי משלוחים



מ"טרגט מפות ומדריכי ערים בעמסגור+ מפת אזור רוסיה ומרכז אסיה 

מ"טרגט מפות ומדריכי ערים בעדמי משלוח

מ"טרגט מפות ומדריכי ערים בע55X165מפת ישראל 

מ"טרגט מפות ומדריכי ערים בע22X99מגילת העצמאות 

מ"טרגט מפות ומדריכי ערים בעדמי משלוח

מ"טרגט מפות ומדריכי ערים בע ציפוי למ100*74ב מדינית באנגלית "מפת ארה

מ"טרגט מפות ומדריכי ערים בע140*108מפת המזרח התיכון מדינית בעברית 

מ"טרגט מפות ומדריכי ערים בעדמי משלוח

נורמן עמנואלמדריך

מ"בטיחות ובדיקות בע, אונקל הנדסהשירותי טכנאי

יממורי רן-לויהפקת סרטון הסברה

אייר קונסולידטורס ישראל בעמ'שיגור מטעני דיפ

מ"הפקות בע. וי. טי. טירכישת זכויות הקרנה-השתתפות משרד

.מ"נטינג בעשירותי פרסום

.מ"נטינג בעשירותי פרסום

.מ"נטינג בעבניית אתר בספרדית ופווטוגזית

התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראשירותי הסברה

התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראעבור תוכנית מלגות-השתתפות משרד

מ"ניגא שף בעשלב א-ציוד נוסף+התקנת מדיח כלים תעשייתי 

מ"ניגא שף בעשלב ב-בדיקה לשביעת רצון מהפרויקט

מ"טק בע- טי . אותחזוקת מערכת ניתוב שיחות

מ"הסעדה בע. פ.ל.מצ ממלכתי החצר"א

מ"הסעדה בע. פ.ל.משירותי אירוח

מ"הסעדה בע. פ.ל.מ אורחים5/9/16א צ 

מ"הסעדה בע. פ.ל.מ מלווה5/9/16א צ 

מ"הסעדה בע. פ.ל.מב"דיאלוג ארה-צהרים.א

מ"הסעדה בע. פ.ל.מ אורחים23/11/16א צ 

מ"הסעדה בע. פ.ל.מ מלווה23/11/16א צ 

מ"הסעדה בע. פ.ל.מא החצר"אירוח ממלכתי א

מ"הסעדה בע. פ.ל.מא החצר"אירוח ממלכתי א

מ"הסעדה בע. פ.ל.משירותי אירוח

מ"הסעדה בע. פ.ל.מארוחת צהרים אורחים

מ"הסעדה בע. פ.ל.מארוחת צהרים מלווה

מ"הסעדה בע. פ.ל.מדיאלוג אמריקאים-צהרים.א

בלונדהיים דניאל אליעזרסדנא

מ"דיבייט בעסדנאות תקשורת

אדלר אוריד הגנת הצומח וגידול ירקות סין"קנ

אדלר אורידוח הכנה

דנקר אהוד*סדנא*

דנקר אהוד*סדנא*

גולדנברג יעקבסדנא חשיבה יצירתית

דה כהן ליאתכיבוד

אסיה- לשכת המסחר ישראל אירוע קבלת פנים

פאוסט צפורהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

פאוסט צפורהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

פאוסט צפורהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

פאוסט צפורהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

פאוסט צפורהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

פאוסט צפורהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

ב ישראל"קרן חינוך ארההשתתפות משרד

מ"קרן אלוף בעהרצאה בקורס סגני מנהלים

מ"קרן אלוף בעהרצאה של ליאור רז

מ" בע2008חברת מאזני שקל שירותי טכנאי



מ" בע2008חברת מאזני שקל מאזניים אלקטרוניים

מנוחין לינדהיעוץ אנטרנט ערבית

מ"כספות חצור בעהגעת טכנאי לכספת המשרד

מ"רפי עגיב בעהרצאה בקורס מנהלים

מ"תעשיות בע (08)רב בריח תיקון דלת

מ"תעשיות בע (08)רב בריח דלת בטחון

מ"תעשיות בע (08)רב בריח ספריי לשימון דלתות

מ"אירוהולדינג בעאירוהלדינג

מ"אירוהולדינג בעילה'יור פרלמנט צ

מ"אירוהולדינג בעWIPOביקור ראש 

מ"אירוהולדינג בעליווי-שירותי אירוח

מ"אירוהולדינג בעאירוהלדינג

מ"אירוהולדינג בעאירוהלדינג

מ"אירוהולדינג בעאירוהלדינג

(ר"ע)קולות בעם קורס/ הדרכה

מ"איי ברק בע.אמ.טיאוגר נתוני טמפרטורה

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בעארוחה בגושן

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בעא צ אורחים

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בעא צ מלווה

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בעשירותי אירוח

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בעארוחת ערב אורחים

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בעא צ אורחים

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בעא צ מלווה

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בע7/9/16א ע 

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בעע איגודים מקצועיים"א

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בע גרמניהBSIראש -צהרים.א

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בעשירותי אירוח

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בעעיתונאים ופרשנים בכירים מאירופה

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בעארוחת ערב אורחים

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בעארוחת ערב נהג

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בעזים"צ כנס עמ"א

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בעצ"א

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בעארוחת צהרים-השתתפות משרד

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בעארוחת ערב

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בעשירות

מ"אוגידק ניהול וייעוץ בעארוחת ערב מלווים

מ"פיתוח עסקים בע. ג.סגמנט ישרותי ייעוץ

מ"פיתוח עסקים בע. ג.סגמנט יח הכנה"דו

מ"אספרסו קלאב בעקפסולות קפה לשרוול

אדירי אלוש מיכליעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

אדירי אלוש מיכליעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

מ"בע (1987)תשורות חן . מ.חארץ-מתנה ליום הולדת

מ"בע (1987)תשורות חן . מ.חארץ-מתנות ימי הולדת

סוניגו אריזות הובלות ומשלוחים בינלאשירותי הובלה

סוניגו אריזות הובלות ומשלוחים בינלאמ"שירותי הובלה ללא מע

סוניגו אריזות הובלות ומשלוחים בינלאמ"שירותי הובלה כולל מע

סוניגו אריזות הובלות ומשלוחים בינלאשינוע תערוכה לסינגפור

סוניגו אריזות הובלות ומשלוחים בינלאשירותי הובלה ואריזה

סוניגו אריזות הובלות ומשלוחים בינלאשינוע תערוכה לבנגלור

סוניגו אריזות הובלות ומשלוחים בינלאח"אריזה ושיגור מטעני שליחי משה

סוניגו אריזות הובלות ומשלוחים בינלאנספחים+ אריזה ושיגור מטעני שליחים 

סוניגו אריזות הובלות ומשלוחים בינלאח"אריזה ושיגור מטעני שליחי משה

סוניגו אריזות הובלות ומשלוחים בינלאשינוע מיצג מסינגפור לשנחאי



מ'הצורפים בעתבליט המרגלים צבעוני מסגר חומה

מ'הצורפים בעסימנייה ירושלים

מ'הצורפים בעעט קאזה זהב וכסף

מ'הצורפים בעתבליט ירושלים עתיקה מסגרת חומה

מ'הצורפים בעבית מגילה ירושלים העתיקה

מ'הצורפים בעקופסת תה קטנה ירושלים

מ'הצורפים בעקופסת כרטיסי ביקור מודרנית

מ'הצורפים בעתבליט ירושלים מסגרת

מ'הצורפים בערימון גדול עם גרעינים אדומים

מ'הצורפים בעמתנות מאור

מ'הצורפים בעמתנות מאור-סמניה רימון 

מ"הנדסה בע (3000). מ.דשעת עבודה טכנאי לתיקוני מולטימדיה

מ"הנדסה בע (3000). מ.ד65LX341C דגם LED FHDמוניטור מסוג 

מ"הנדסה בע (3000). מ.ד'60מתקן תליה צמוד קיר עם אפשרות הטיה 

מ"הנדסה בע (3000). מ.דהתקנה בסיסית באתר הלקוח

מ"הנדסה בע (3000). מ.ד יאמה80W הספק של 5.1רסיבר 

מ"הנדסה בע (3000). מ.דCANTON MOVIE ערוצים 5.1סט רמקולים 

מ"הנדסה בע (3000). מ.ד65LX341C דגם LED FHDמוניטור מסוג 

מ"הנדסה בע (3000). מ.ד'60מתקן תליה צמוד קיר עם אפשרות הטיה 

מ"הנדסה בע (3000). מ.ד49LX341C דגם LED FHDמוניטור מסוג 

מ"הנדסה בע (3000). מ.ד60''זרוע אחיזה למוניטור בגדלים של עד 

007)בראשית אינטרנשיונל טראנסליישנס  שאלונים מאיטלקית לעברית400שירותי תרגום 

007)בראשית אינטרנשיונל טראנסליישנס שירותי תרגום

מ"בע (2008)קפית בגן ארוחת מלווה

שנהב יניבסדנאות תקשורת

שבא אליהוקט ספארי לאבטחה"ג

מ"קבוצת כרמלטון בעתשלום אגרות

מ"קבוצת ליליות בעארוחת צהריים

מ"קבוצת ליליות בעארוחת צהריים נהג

מ"קבוצת ליליות בעשגריר ירדן- אירוח ממלכתי 

מ"קבוצת ליליות בעארוחת צהרים אורחים

מ"קבוצת ליליות בעארוחת צהרים נהג

מ"קבוצת ליליות בעע"א-שירותי אירוח

מ"קבוצת ליליות בע אורחים1/9/16. צ.א

מ"קבוצת ליליות בעמלווה. צ.א

מ"קבוצת ליליות בע31/8/16א צ אורחים 

מ"קבוצת ליליות בעא צ מלווה

מ"קבוצת ליליות בעשירותי אירוח

מ"קבוצת ליליות בעצ כולל שירות"א

מ"קבוצת ליליות בעשירותי אירוח

מ"קבוצת ליליות בעארוחת צהריים אורחים

מ"קבוצת ליליות בעארוחה צהריים נהג

מ"קבוצת ליליות בעממלכתי אביבה רז שכטר

מ"קבוצת ליליות בעארוחת ערב

מ"קבוצת ליליות בעארוחת ערב במסעדה

מ"קבוצת ליליות בעשירות 12% -

מ"קבוצת ליליות בעצ ממלכתי ליליות"א

מ"קבוצת ליליות בעארוחה עבור אורחים

מ"קבוצת ליליות בעארוחה עבור הנהג

מ"קבוצת ליליות בעאירוח ממלכתי צפא ליליות

מ"קבוצת ליליות בעאירוח ממלכתי צפא ליליות

מ"קבוצת ליליות בעארוחת צהרים כולל שירות

מ"קבוצת ליליות בעארוחת צהרים כולל שירות



מ"קבוצת ליליות בעכ שרן השכל"א ע  עם ח

מ"קבוצת ליליות בעא ע מלווה

מ"קבוצת ליליות בעאורחים- ארוחת צהריים בשרית

מ"קבוצת ליליות בעמלווים- ארוחת צהריים בשרית

מ"קבוצת ליליות בעמלווים- ארוחת צהריים בשרית

מ"קבוצת ליליות בעדמי שירות

מ"קבוצת ליליות בעמחיר לסועד. מסעדה- שירותי אירוח 

מ"מ ספיר בע.ג.אע קייטרינג באודיטוריום"א

מ"מ ספיר בע.ג.אהובלת ציוד

מ"מ ספיר בע.ג.אארוחה עבור אורחים

מ"מ ספיר בע.ג.אארוחת ערב

מ"מ ספיר בע.ג.אארוחת ערב נהג

מ"מ ספיר בע.ג.אארוחת ערב אורחים

מ"מ ספיר בע.ג.אארוחת ערב מלווים

מ"מ ספיר בע.ג.אע לאורחים כולל שירות"א

מ"מ ספיר בע.ג.אע לנהג"א

מ"מ ספיר בע.ג.אמ"ע כולל שירות ללא מע"א

מ"מ ספיר בע.ג.אארוחת ערב אורחים

מ"מ ספיר בע.ג.אארוחת ערב מלווים

מ"בע (2007)שלמה תחבורה שירותי שכירת רכב

מ"בע (2007)שלמה תחבורה שירותי שכירת רכב

מ"בע (2007)שלמה תחבורה שירותי שכירת רכב

מ"בע (2007)שלמה תחבורה שירותי שכירת רכב

מ"לביטוח בע' שומרה חבביטוח

אלקטרוזן בעמהתקנה+  חד צדדי LEDשלט דגם 

אלקטרוזן בעמיציאה/  דו צדדי אין יציאהLEDשלט דגם 

אלקטרוזן בעמהתקנה אין כניסה בא+  חד צדדי LEDשלט דגם 

אלקטרוזן בעמ כולל פרופיל להתקנLEDשלט יציאה מואר דגם 

מ"יתג מערכות בע'לוגשירותי אחזקה ואחריות בנושאי מיחשוב

מ"שירותי מזון בע- אבי ועופר כיבוד

יערי ורדה אורלימתורגמנים

יערי ורדה אורליהחזר נסיעות- מתורגמנים

גרשנזון ללייעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

חנות- מוזיאון ארץ ישראל חנוכיה

חנות- מוזיאון ארץ ישראל שירותי חריטה וכרסום

מ"איי קונספשן בעשירותי הפקה

מ"איי קונספשן בעהמרת תערוכה לשפות

מ"איי קונספשן בעשירותי הפקה

מ"אי מובמנט בע. ווי. אןיום בריאות לעובדי משרד

מ"אי מובמנט בע. ווי. אןמשקוליות

מ"אי מובמנט בע. ווי. אןמ" מ6מזרן חוגה 

מ"אי מובמנט בע. ווי. אן15*20טרה בנד ירוקה 

מ"אי מובמנט בע. ווי. אןגומיה עם ידית

מ"אי מובמנט בע. ווי. אןכרית ספוג

מ"אי מובמנט בע. ווי. אןאוברבול

מ"שיא פרוייקטים ובטיחות בע2016ממונה בטיחות - שרותי ייעוץ

מ"שיא פרוייקטים ובטיחות בע2016שכר יועץ בטיחות 

אפרת חייםשכר מומחה

אפרת חייםדוח הכנה

סרוסי נסיםד לניירובי"קנ

סרוסי נסיםח הכנה"דו

סרוסי נסיםד ירקות סין"קנ

סרוסי נסיםדוח הכנה



גולן אגנטהמ לגאנה"שק

גולן אגנטהח הכנה"דו

אללוף דניאלמכונת קשירה שולחנית

אללוף דניאלשירותי טכנאי

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב אורחים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב אורחים

מ" בע2006אלרוב ממילא אורחים חדר יחיד

מ" בע2006אלרוב ממילא וניור'אורחים סוויטה ג

מ" בע2006אלרוב ממילא לינת מלווים חדר יחיד

מ" בע2006אלרוב ממילא לינת מלווים חדר זוגי

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב אורחים

מ" בע2006אלרוב ממילא אורחים חדר יחיד

מ" בע2006אלרוב ממילא פגישה כיבוד קל

מ" בע2006אלרוב ממילא לינת מלווים חדר יחיד

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת צהרים מלווים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב מלווים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת צהרים מלווים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב מלווים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת צהרים זקיף

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב זקיף

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת לילה זקיף

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת צהרים זקיף

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב זקיף

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת לילה זקיף

מ" בע2006אלרוב ממילא מלון ממילא

מ" בע2006אלרוב ממילא אורחים חדר יחיד

מ" בע2006אלרוב ממילא אורחים חדר זוגי

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב אורחים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב מלווים

מ" בע2006אלרוב ממילא לינת מלווים חדר יחיד

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב מלווים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב אורחים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב מלווים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב אורחים

מ" בע2006אלרוב ממילא לינת מלווים חדר יחיד

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב מלווים

מ" בע2006אלרוב ממילא אורחים חדר יחיד

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת בוקר אורח מלון

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת בוקר אורח חיצוני

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת בוקר אורח מלון

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת בוקר אורח חיצוני

מ" בע2006אלרוב ממילא אורחים חדר יחיד

מ" בע2006אלרוב ממילא לינת מלווים חדר יחיד

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב מלווים

מ" בע2006אלרוב ממילא אורחים חדר יחיד

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת צהרים אורחים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת צהרים מלווים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב אורחים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת צהרים מלווים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב מלווים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב אורחים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת צהרים מלווים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת צהרים אורחים



מ" בע2006אלרוב ממילא וניור'אורחים סוויטה ג

מ" בע2006אלרוב ממילא אורחים חדר יחיד

מ" בע2006אלרוב ממילא אורחים חדר משודרג

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב מלווים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב אורחים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת צהרים מלווים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב מלווים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב מלווים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת בוקר אורח חיצוני

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב אורחים

מ" בע2006אלרוב ממילא ארוחת ערב מלווים

רדא אסתרהשתתפות משרד בתשלום עבור הופעה

מ"קום בע. וי.איSONY VPL-EW295מקרן 

מכון חשי, המכון למחקרי ביטחון לאומי"מדינה אסלאמית"ספר 

מ" בע2008מלונות פתאל תל אביב לינת מלווה

מ"מסעדת אמא אגריפס בעארוחת צהריים

רנו יצחק'בזמ קניה"שק

רנו יצחק'בזח הכנה"דו

גסטהלטר שרוןד לפיליפנים"קנ

גסטהלטר שרוןדוח הכנה

גסטהלטר שרוןשרותי ייעוץ

גסטהלטר שרוןשרותי ייעוץ

גיסיס אחיקםמ קניה"שק

גיסיס אחיקםח הכנה"דו

אסקירה יצחקמ להודו"שק

אסקירה יצחקח הכנה"דו

אסקירה יצחקמ לפנמה"שק

אסקירה יצחקח הכנה"דו

אבידן אלברטד בקיטו"קנ

אבידן אלברטח הכנה"דו

אבידן אלברטד השקייה והגנת הצומח דקאר"קנ

אבידן אלברטדוח הכנה

אלהרר גדד בסנגל"קנ

אלהרר גדדוח הוצאות

מ"בע (1989)טרופיקל פיש שיראל עבור בריכת נוי- מזון לדגים

מ"בע (1989)טרופיקל פיש שיראל מזון לדגים עבור בריכת נוי

מ"גלומר וילונות בעוילון בד

מ"גלומר וילונות בעשירותי טכנאי

מ"גלומר וילונות בעכרטיסי טיסה לחול

מ"גלומר וילונות בעמלון

מ"גלומר וילונות בעבצמ

מ"אופק רון ציוד בנין וכבישים בע14.4+2 מקיטהBTD130FRFEמברגה אימפקט 

מ"אופק רון ציוד בנין וכבישים בע סוללותBHR200SJE + 2פטישון נטען מקיטה 

מ"אופק רון ציוד בנין וכבישים בעסוללות+מטען+BGA452RFE 18V 4.5משחזת זוית 

מ"אופק רון ציוד בנין וכבישים בעמטען+סוללות+ מקטיהBJV180RFE 18Vקסון 'ג

מ"אופק רון ציוד בנין וכבישים בע טון3עגלה 

מ"אופק רון ציוד בנין וכבישים בעערכת כלי עבודה

מ"נבטים יישומים בחקלאות בעד לקולומביה"קנ

מ"נבטים יישומים בחקלאות בעח הכנה"דו

מ"נבטים יישומים בחקלאות בעד בקמרון"קנ

מ"נבטים יישומים בחקלאות בעח הכנה"דו

מ"נבטים יישומים בחקלאות בעאלי סימנס-פ בין ישראל הודו"ם פיתוח שת"שק

מ"נבטים יישומים בחקלאות בעדוח הכנה



מ"נבטים יישומים בחקלאות בעמ לאתיופיה"שק

מ"נבטים יישומים בחקלאות בעח הכנה"דו

מ"נבטים יישומים בחקלאות בעמ לאתיופיה"שק

מ"נבטים יישומים בחקלאות בעח הכנה"דו

גמליאל בנימיןשכר מומחה

גמליאל בנימיןח הכנה"דו

קלו עודד זלמןעודד- יום עבודה 

קלו עודד זלמןח הכנה"דו

קיבוץ משגב עםשירותי אירוח

קיבוץ משגב עםשירותי סיור

קיבוץ משגב עםמחוקקים בראשות הקונגקס

קיבוץ משגב עםחדר תדרוך

קיבוץ משגב עםשתיה חמה

קיבוץ משגב עםשתיה קרה

נוימן אלי ארנסטמשקפי מגן

נוימן אלי ארנסטתיק ציוד אישי לכבאי

נוימן אלי ארנסטסטיק לייט

נוימן אלי ארנסטג" ק2פטיש 

נוימן אלי ארנסטזוג כפפות עמידות בחום

נוימן אלי ארנסטפלייר מבודד

נוימן אלי ארנסטP0433נישמית 

נוימן אלי ארנסטתיק ריק לערכת חילוץ אישית

נוימן אלי ארנסטמשרוקית מתכת

נוימן אלי ארנסט לומן90 איכות 3פנס ראש 

נוימן אלי ארנסטחוט+ אטמי אוזניים כתומים 

נוימן אלי ארנסטקטר

נוימן אלי ארנסטאיזמל

נוימן אלי ארנסטטסטר

נוימן אלי ארנסטגיר לסימון

נוימן אלי ארנסטתיק ריק לערכת חילוץ חולייתי

נוימן אלי ארנסט מטר200סרט סימון אדום לבן 

נוימן אלי ארנסטג" ק5פטיש 

נוימן אלי ארנסטמ" ס60לום פריצה 

נוימן אלי ארנסטאת חפירה

נוימן אלי ארנסט טון3ר 'רצועת גרירה רצ

נוימן אלי ארנסטמ לעץ" ס50מסור יד 

נוימן אלי ארנסטמכושון

נוימן אלי ארנסט12מסור ברזל 

נוימן אלי ארנסטק עגלה'ג

נוימן אלי ארנסטbahco 24מסורית 

נוימן אלי ארנסטסל פינוי פסולת בניין

נוימן אלי ארנסטמגזרי תיל בינוניים

נוימן אלי ארנסטטוריה

נוימן אלי ארנסטאפוד זיהוי זוהר

לביא יוסף וואט75 חיצוני נירוסטה הספק UVסנן 

לביא יוסףצנרת ומחברים

לביא יוסף(לסנן) UV וואט 36נורת 

לביא יוסףמחיר עבודה

זהבי מקסמ לאיי שלמה"שק

זהבי מקסח הכנה"דו

אמויאל משהטלפון אלחוטי

אמויאל משהסוללות למחשב

אמויאל משהטלפון פשוט



אמויאל משהסוללה רגילה למחשב נייד

אמויאל משהטלפון

מ"בע (אל.אי)כרמל תעשיות 2*13שטיח אדום 

מ"בע (אל.אי)כרמל תעשיות שירותי הובלה

מ"שטראוס מים בעמשקור" מתקני 3חידוש הסכם שרות שנתי עבור 

מ"שטראוס מים בעTANA3מעגל כוח ראשי 

מ"שטראוס מים בעדמי משלוח

3)בכיר.טכנ/הנדסאי/אקדמ-בינוי.מתכננים בעב

תכנון חשמל

מהנדס חשמל

מהנדס חשמל

מהנדס חשמל

מהנדס חשמל

(ר"ע)מכון הנגב - יק 'אגאנג-קורס קואופרטיבים חקלאיים-קורס/ הדרכה

(ר"ע)מכון הנגב - יק 'אגפיתוח קואופרטיביים העצמה כלכלית וחברתית

ריזל רותהסמכה. ק- אבחון פסיכולוגי 

ריזל רותאבחונים פסיכולוגיים- גיוס צוערים 

קמפר יוסף מיכאלתרגום מסמך משפטי בנושא פונדקאות

(ר"ע)להקת המחול הקיבוצית הצגות ומופעים

(ר"ע)להקת המחול הקיבוצית השתתפות משרד בתשלום מופע מחול

אתר ה. - מ.ל.מרכז למורשת המודיעין מיום הדרכה

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ סלון דו מושבי

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ כורסא

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ שולחן קצה

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ קומודה מגירות

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ מראה

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ שידת לילה

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ מזנון כלים

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ ויטרינה

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ סלון תלת מושבי

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ סלון דו מושבי

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ כורסא

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ שולחן מרכזי

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ שולחן קצה

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ כסא אוכל

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ שולחן אוכל

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ שולחן עבודה

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ כסא שגריר

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ כסא אורח

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ ארון ספריה

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ סלון פינתי

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ מזנון טלויזיה

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ 200*160מיטה זוגית 

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ 160*200מזרן 

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ שידת לילה

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ שידת מגירות

מ"בע(84)ליאו ויסמן תעשיות עץ מראה

מ"תמי לנצוט ליבוביץ בעסדנא למתמחי מנהל

מ"תמי לנצוט ליבוביץ בעקורס מתמחי מנהל סדנא תרבות

מ"תמי לנצוט ליבוביץ בעסדנה רב תרבותי

מ"היינט מערכות בעEC-2C-EXT ערוצים 2בקרה .ק

מ"נס בע'טרוגשרונה אבגניסז

מ"נס בע'טרוגהחזר נסיעות



ל"ר עמי כהן ז"הצל לבו של ילד לזכר דח וולפסון"סיור בביה

רם אהרן30/11-נציג ציבור בועדה ב

רם אהרן וועדות4-נציג ציבור ב

רם אהרן וועדות4-נציג ציבור ב

רם אהרן17/8- נציג ציבור בוועדה

רם אהרן8/9- נציג ציבור בוועדה

ניצן אזולאי ויניב חדדדיאלוג אמריקאים-צהרים.א

ניצן אזולאי ויניב חדדשירותי מזון

אב אמיריום עבודה- מורה דרך

מ"יבוק יזמות בעארוחת צהריים מלווים

מ"יבוק יזמות בעשירותי אירוח

מ"יבוק יזמות בעארוחת ערב אורחים

מ"יבוק יזמות בעארוחת ערב מלווים

מ"יבוק יזמות בע05/16ארוחת ערב למשלחת קונסולרית מגרמניה 

מ"בארי כץ בעסדנא

מ"בארי כץ בע23/2/17-סדנה ב- ל "לחו.י

פסיס עדנהמ להודו"שק

פסיס עדנהח הכנה"דו

מ"ניילונית מוצרי אריזה בע75/90שקית ניילון לבן אטום 

מ"ניילונית מוצרי אריזה בע114/130שקית ניילון לבן אטום 

מ"ניילונית מוצרי אריזה בעשקית ניילון גופיה

מ"ניילונית מוצרי אריזה בעגלילי ניילון פצפץ

מ"ניילונית מוצרי אריזה בעגליל ניילון בועות תלת שכבתי לאריזה

טל דפנהא-תערכות צילומים על הנצרות האורתודוכסית 

בע (1985)תעשיות בצלאל ירושלמי ובנו hשק דואר

בע (1985)תעשיות בצלאל ירושלמי ובנו 500חוט קשירה פלסטי 

בע (1985)תעשיות בצלאל ירושלמי ובנו 2500/2חוט אריזה פשתן דק 

חרובי דליה שעות200שרותי ייעוץ עבודה סוציאלית עד 

חרובי דליהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

חרובי דליהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

חרובי דליהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

חרובי דליהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

חרובי דליה שעות200שרותי ייעוץ עבודה סוציאלית עד 

גרינוור טכנולוגיותחידוש חוזה למערכת שליטה

מ"יבוא ושווק בע (דורון)מדיליין 40/77פח נירוסטה כולל מאפרה 

מ"יבוא ושווק בע (דורון)מדיליין 40/77פח אשפה נירוסטה כולל מאפרה 

מ"ינה בתחנה בע'רגארוחת צהריים נהג

מ"ינה בתחנה בע'רגערב.א

שירותי אדריכלות

אדריכלות

שירותי אדריכל

מ"בצ

מ"הפקות ארועים בע 1868כוסות יין2+צ כולל שירות"א

מ"הפקות ארועים בע 1868ארוחת אורחים במשרד

מ"הפקות ארועים בע 1/11/161868א צ 

מ"הפקות ארועים בע 1868שירותי אירוח

מ"הפקות ארועים בע 1868ארוחת צהריים אורחים

מ"הפקות ארועים בע 1868ארוחת צהריים מלווים

מ"הפקות ארועים בע 1868צ למשלחת תורכית"א

מ"הפקות ארועים בע 1868ארוחת צהריים

מ"הפקות ארועים בע 1868ארוחת צהריים מלווה

מ"הפקות ארועים בע 1868ארוחת צהריים

גולדשמידט חדוה"סרט ערבית"הקרנת הסרט 



נהון מרים28/11מתורגמן 

נהון מרים29/11מתורגמן

נהון מריםמתורגמן שעות נוספות משוער

נהון מריםשירותי אירוח

נהון מריםשעות נוספות

נהון מריםמרים נהון- מתורגמנית 

והאי'שינובו צמורה דרך יפנית

פלג שרוןהדרכה למשלחת מויאטנם

פלג שרוןהדרכה למשלחת מויאטנם

מ"סק מעבדות בע-היימיתוג.כבל לק

מ"סק מעבדות בע-היישירותי משלוחים

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים

מ"פשם חוצות בעצ ממלכתי"א

מ"פשם חוצות בעדרום קוריאני-צהרים.א

מ"פשם חוצות בעפ"צ יור מדרא"א

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים

מ"פשם חוצות בעשירותי אירוח

מ"פשם חוצות בעבכירים אמריקאים-צהרים.א

מ"פשם חוצות בעבכירים אמריקאים-צהרים.א

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים

מ"פשם חוצות בעמ"ארוחת צהרים ללא מע

מ"פשם חוצות בעאירוח ממלכתי ארוחת צהריים

מ"פשם חוצות בעשירות כולל שתייה חמה+ ארוחת צהריים 

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים נהג

מ"פשם חוצות בעשירותי אירוח

מ"פשם חוצות בעארוחת צהרים למשלחת מגרמניה

מ"פשם חוצות בעשירותי אירוח

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים

מ"פשם חוצות בעשירות

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים

מ"פשם חוצות בעאירוח ממלכתי רחט אסופ מודרן

מ"פשם חוצות בעאירוח ממלכתי רחט אסופ מודרן

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים אורחים

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים מלווה

מ"פשם חוצות בעשירותי מזון

מ"פשם חוצות בעשירותי מזון

מ"פשם חוצות בעאצ ממלכתי מודרן

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים אורחים

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים נהג

מ"פשם חוצות בעמשלחת רקטורים מאיטליה-שירותי אירוח

מ"פשם חוצות בעדיאלוג ישראל צרפת-שירותי אירוח

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים

מ"פשם חוצות בעמ"שירות ללא מע

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים אורחים

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים מלווים

מ"פשם חוצות בעשירותי אירוח

מ"פשם חוצות בעשירותי אירוח

מ"פשם חוצות בעשירותי אירוח

מ"פשם חוצות בעדיאלוג קונסולרי עם גיאורג- שירותי אירוח 

מ"פשם חוצות בעאירוח ממלכתי ארוחת צהריים

מ"פשם חוצות בעאירוח ממלכתי ליאורה הרצל



מ"פשם חוצות בעאירוח ממלכתי ארוחת צהריים

מ"פשם חוצות בעאירוח ממלכתי ארוחת צהריים

מ"פשם חוצות בע15/11/16א צ 

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים משודרגת

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים מלווים

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים אורחים כולל שירות

מ"פשם חוצות בעארוחת ערב כולל שירות

מ"פשם חוצות בעארוחת ערב כולל שירות

מ"פשם חוצות בעשירותי אירוח

מ"פשם חוצות בע חגי שגריר1/11/16א צ 

מ"פשם חוצות בעשירותי אירוח

מ"פשם חוצות בע26/9/16ממלכתי א צ 

מ"פשם חוצות בע26/9/16ממלכתי א צ 

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים במסעדת מדרן

מ"פשם חוצות בע שירות12%תוספת 

מ"פשם חוצות בעדמי שירות+ ארוחה 

מ"פשם חוצות בע יוםר אלרון13/9א צ 

מ"פשם חוצות בעארוחת צהרים- שירותי אירוח

מ"פשם חוצות בעממלכתי מודי אפרים

מ"פשם חוצות בע אורחים15/9/16א צ 

מ"פשם חוצות בעמלווה15/9/16א צ 

מ"פשם חוצות בע22/9/16א צ 

מ"פשם חוצות בעצ כולל שירות"א

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים מודרן

מ"פשם חוצות בעממלכתי מודרן כולל שירות

מ"פשם חוצות בע מיכאל רונן4/9/16א צ 

מ"פשם חוצות בעצ כולל שירות"א

מ"פשם חוצות בע1/9/16א צ אורחים 

מ"פשם חוצות בעא צ מלווה

מ"פשם חוצות בעממלכתי מודרן רחט אסיה

מ"פשם חוצות בעשירותי אירוח

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים

מ"פשם חוצות בעממלכתי סמנכל אירופה

מ"פשם חוצות בעארוחת צהרים  כולל שירות

מ"פשם חוצות בעצ נהג"א

מ"פשם חוצות בעצ כולל שירות"א

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים מלווים

מ"פשם חוצות בעצ"מקדימה ליבריה א

מ"פשם חוצות בעארוחת צהריים נהג

בן אריה שלום חי2016שרותי ייעוץ חירום 

בן אריה שלום חינסיעות- שרותי ייעוץ 

בן אריה שלום חי2016שכר יועץ חירום 

בן אריה שלום חי2016שכר יועץ חירום 

פבל טלדוחות שבועיים- אספקת מידע

פבל טלאספקת מידע

פבל טלהרצאה בנושא סייבר

מ"אינפרטק טכנולוגיות מתקדמות בעסריקה טרמית לאיתור ואבחון מוקדי נזילות

מ"בע (1986)תקשורת -טלראןממירים-רבת עמון

מ"בע (1986)תקשורת -טלראןמכשיר מדידה לכבלי טלוויזיה



מ"בע (1986)תקשורת -טלראןמכשיר מדידה של כבלי טלווזיה במשרד

גולדמן איילאשל וושינגטון

מ"הנתיב המהיר בעתשלום אגרות

מ"בע (2003)פויסיס השקעות ד מעבדות עסקיות"קנ

מ"בע (2003)פויסיס השקעות דוח הכנה

מ"בע (2003)פויסיס השקעות ד לויאטנם"קנ

מ"בע (2003)פויסיס השקעות ח הכנה"דו

מ"משתלות פולק יגאל בע15אספקת צמחים עונתיים עציץ 

מ"משתלות פולק יגאל בע4צמח פלרגון תריסני גודל 

מ"משתלות פולק יגאל בע4צמח גרניום זקוף גודל 

מ"משתלות פולק יגאל בע12צמח לנטנה עדינה עציץ 

מ"משתלות פולק יגאל בע ליטר25צמח לגסטרמיה הודית 

מ"משתלות פולק יגאל בעבלות לפינוי מצע 3

מ"משתלות פולק יגאל בע(מטר)גבול דשא 

מ"משתלות פולק יגאל בע(קוב)תערובת שתילה 

מ"משתלות פולק יגאל בעצמחי גבול לפי בחירה

מ"משתלות פולק יגאל בע0.3מ כל " מ16צינור טיפ 

מ"משתלות פולק יגאל בע15טגטס מפושק עציץ 

מ"משתלות פולק יגאל בע15פיטוניה פרח קטן מ יקס עציץ 

מ"משתלות פולק יגאל בע4אפגנטוס ננסי גודל 

מ"משתלות פולק יגאל בע4טולבגיה גודל 

מ"משתלות פולק יגאל בע4בולבין שיחני גודל 

מ"משתלות פולק יגאל בע4גאורה אדומה גודל 

מ"משתלות פולק יגאל בע4עינו מסרקני גודל 

מ"משתלות פולק יגאל בע6פיקוס בנימיה גודל 

מ"משתלות פולק יגאל בע18אגלונמה בהירה עציץ 

מ"משתלות פולק יגאל בע18ספיטיפיליום עציץ 

מ"משתלות פולק יגאל בע' ל25קוומקווט 

מ"משתלות פולק יגאל בע18אנטוריום אדום  עציץ 

מ"משתלות פולק יגאל בע4מורן החורש גודל 

מ"משתלות פולק יגאל בע4הדס מצוי גודל 

מ"איסתא ספורט בעשלושה לילות בחדר דאבל

מ"איסתא ספורט בעארבעה לילות חדר זוגי

שירותי תחקיר

מ"אולטקסט שרותי משרד מתקדמים בעשירותי תרגום והקלטות

מ"אולטקסט שרותי משרד מתקדמים בעשירותי תרגום

גולדן טייפ בעמTESA 4124 50/66דבק פיויסי אולטרא חום 

גולדן טייפ בעמTESA 4124 50/66דבק פיויסי אולטרא שקוף 

נחמיה רםג"מ לפנ"שק

נחמיה רםח הכנה"דו

נחמיה רםמ לאוקראינה רם נחמיה"שק

נחמיה רםמ לאוקראינה רם נחמיה"שק

נחמיה רםד מוכנות לחירום"קנ

נחמיה רםדוח הכנה

מ"דוקס שירותי מיחשוב בעבנק שעות לסקר תשתיות

קדוש יצחק.הובלה+ פינוי מחסן 

שירותי תחקיר

מ"אנלטק בעתאורת חירום

מ"אנלטק בעLEDגוף תאורת חירום עם מנורת 

מ"נדב פרחים ועיצובים בע. עחבילת יולדת

אגודה שיתופית חקל- יזמויות אור הנר עיתונאים ופרשנים בכירים מאירופה

אגודה שיתופית חקל- יזמויות אור הנר 29/8/16א צ 

טבול יוסףשירות למצלמה



טבול יוסףפתח מצלמה

טבול יוסףפתח למצלמה

טבול יוסףפתח למצלמה

דאור יניבהשתתפות משרד

מ"מירטק סטודיוגרף בעמ" ס25*35איסור עישון / שילוט אזור עישון 

מ"מירטק סטודיוגרף בעמ" ס25*35איסור עישון / שילוט אזור עישון 

שותפות מוגבלת,מטרנה תעשיותשירותי הסברה

בטיחות ואיכות הסביבה ב- מוזי בוטון עובדים-הדרכה והשתלמות

לאה (מנדלב)שקד ד לויאטנם"קנ

לאה (מנדלב)שקד ח הכנה"דו

הד ליין מדיהסדנאות תקשורת

מ"סאטלינק תקשורת בעשירותי קשבות זרה

מ"סאטלינק תקשורת בעשירותי קשבות זרה

מ"סאטלינק תקשורת בעשירות קשבות זרה

מ"סאטלינק תקשורת בעשירות הקלטה ואחסון

מ"סאטלינק תקשורת בעשעות נוספות במידת הצורך

מ"סאטלינק תקשורת בעשירות קשבות זרה אוגוסט

יולס רונןמ מרחב מוגן"ס20/30שלט פולט אור 

יולס רונןמ יציאה" ס15/30שלט פולט אור 

יולס רונןדמי משלוח

יולס רונןF2030מ  "ס20/30שלט ברז הסנקה לכיבוי אש 

יולס רונןF2030מ "ס20/30שלט ברז הסנקה לספרינקלרים 

יולס רונןF1020מ  " ס10/20שלט מפסק כבאים פולט אור 

יולס רונןמ" ס15/20... שלט פולט אור בזמן שריפה

יולס רונןAמ  " ס30/60.. שלט רחבת הערכות

יולס רונןמשלוח מהיר בדואר שליחים

מ"חמש מערכות ייזום והפקות בע' ש100עד  - 1מתנה 

מ"חמש מערכות ייזום והפקות בע אלבום ראשון2016-שי ליולדת 

מגנלי ב, צרעה, טקניון- גלובל ישראל עבור חלקים לאופן ספייס

מגנלי ב, צרעה, טקניון- גלובל ישראל ריהוט כסאות חלקים וריפוד

מגנלי ב, צרעה, טקניון- גלובל ישראל גלגלים + LINKכסא אורח יד מדף ימין 

מגנלי ב, צרעה, טקניון- גלובל ישראל גלגלים+  גב פלסטיק אפור LINKכסא אורח 

מגנלי ב, צרעה, טקניון- גלובל ישראל סופר מאסטרו- כסא מנהלים 

מ"אגרולן בעתרמוטר דקר לקומפוסט

יהודה-ברקלי אודישירותי תחקיר

צמידי זיהוי מערכות תיוג זיהוי ובקרהצמידי זיהוי למבקרים

מ"עדילי הנדסה בעמנהל פרוייקט-מהנדס

מ"עדילי הנדסה בעהפרשים- מהנדס 

מ"עדילי הנדסה בע2016כולל דצמבר 

(ר"ע)ויקימדיה ישראל השתתפות-כנס האקתון

פטיקוב רוסלןמ"שק- שכר מומחה

פטיקוב רוסלןח הכנה"דו

פריינטא אמיתישירותי הפקה

חומרי בנין ואינסטלציה ב. ל.נ.ארזה כמ פלטה קבוע" ס20גלגל קוטר 

חומרי בנין ואינסטלציה ב. ל.נ.ארזה כמ פלטה מסתובב" ס20גלגל קוטר 

חומרי בנין ואינסטלציה ב. ל.נ.ארזה כ4*8סל אשפה נרוסטה למחסום 

גלבוע סבן מישליום עבודה- מורה דרך

גלבוע סבן מישליום עבודה- מורה דרך

גלבוע סבן מישלמורה דרך

גלבוע סבן מישלמורה דרך יום שלם בצפון

גלבוע סבן מישלבאישור סופי-החזר נסיעות

מ"בע (2011)מן -קבוצת סיייעוץ פרסית

מ"בע (2011)מן -קבוצת סיייעוץ פרסית



מ"בע (2011)מן -קבוצת סיהפרשי מחיר

אגודה שיתופית חקלאית ב- מלון שפיים עוגה+ קפה 

אגודה שיתופית חקלאית ב- מלון שפיים ארוחת צהריים בשרית

אגודה שיתופית חקלאית ב- מלון שפיים ארוחת צהריים

,AWG 23, גיד8.כבל תקש'והת' אס1.3 1000ק MHZמ"מגלקום בע

מ"מגלקום בעתוספת עבור אספקת המגשר בצבע שונה

מ"מגלקום בעתוספת עבור אספקת המגשר בצבע שונה

מ"מגלקום בעסמ200עד(MHz500)ע.מגשר ללוח ניתוב ועבור ת

ע.ניתוב עבור ת.מגשר ל1.58 (MHz500) מ"מגלקום בעסמ300עד

חותם דבורהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

חותם דבורהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

חותם דבורהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

חותם דבורהעובדים-הדרכה והשתלמות

חותם דבורהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג  

חותם דבורהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

חותם דבורהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

חותם דבורהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

חותם דבורהבנות זוג שליחים/סדנא לבני

חותם דבורהסדנא

מ"דן תרזה יוזמות בעמתדרך גדר הבטחון

מבשוף ערן בצלאלרכישת ביגוד לקבוצת קט רגל

מבשוף ערן בצלאלרכישת ביגוד לקבוצת שחמט

מ"כתר פלסטיק בע470קומפוסטר 

(ר"ע)באר שבע ' תיאטרון הפרינגהשתתפות משרד

(ר"ע)באר שבע ' תיאטרון הפרינגהשתתפות משרד

(ר"ע)באר שבע ' תיאטרון הפרינגהשתתפות משרד בטיסות

מ"אפרת בע. ל.ש.י.יארוחת צהריים נהג

מ"אפרת בע. ל.ש.י.יארוחתערב נהג

מ"אפרת בע. ל.ש.י.י מלווה28/8/16א ע 

מ"אפרת בע. ל.ש.י.יצ לנהג"א

מ"אפרת בע. ל.ש.י.י מלווה7/9/16א ע 

מ"אפרת בע. ל.ש.י.ישירותי אירוח

מ"אפרת בע. ל.ש.י.ישירותי אירוח

מ"אפרת בע. ל.ש.י.יתת מזכל האום-צהרים.א

מ"אפרת בע. ל.ש.י.ישירותי אירוח

מ"אפרת בע. ל.ש.י.יארוחת צהריים מלווים

מ"אפרת בע. ל.ש.י.יארוחת מלווים צהרים

מ"אפרת בע. ל.ש.י.יא צ מלווה

מ"אפרת בע. ל.ש.י.י14/11/16ע מלווה "א

מ"אפרת בע. ל.ש.י.י15/11/16צ מלווה "א

מ"אפרת בע. ל.ש.י.י16/11/16צ מלווה "א

מ"אפרת בע. ל.ש.י.י16/11/16ע מלווה "א

מ"אפרת בע. ל.ש.י.יאע לנהג מלווה+ אצ 

מ"אפרת בע. ל.ש.י.ישירותי אירוח

מ"אפרת בע. ל.ש.י.י1/11/16א ע מלווה 

מ"אפרת בע. ל.ש.י.י2/11/16א ע מלווה 

מ"אפרת בע. ל.ש.י.יארוחת ערב נהג

מ"אפרת בע. ל.ש.י.יארוחת צהרים נהג

מ"אפרת בע. ל.ש.י.ישירותי אירוח

מ"אפרת בע. ל.ש.י.ישירותי אירוח

מ"אפרת בע. ל.ש.י.יארוחת ערב נהג

מ"אפרת בע. ל.ש.י.יארוחתערב נהג

מ"אפרת בע. ל.ש.י.יצ מלווה"א



מ"אפרת בע. ל.ש.י.יארוחת ערב נהג

מ"אפרת בע. ל.ש.י.יצהרים- ארוחת מלווים 

מ"אפרת בע. ל.ש.י.יארוחת צהרים

מ"אפרת בע. ל.ש.י.י4/12/16א ע מלווה  

מ"אפרת בע. ל.ש.י.יארוחת ערב מלווים

הרשקוביץ שיהרצאה בנושא פילוסופיה של מודיעין

הרשקוביץ שיהרצאה בנושא התרעה מודיעינית

זלטקין ודיםמעבדה/שעת עבודה טכנאי במשרד

זלטקין ודיםואדים זלטקין- החזר אשל 

זלטקין ודיםואדים זלטקין- החזר אשל 

זלטקין ודיםואדים זלטקין- החזר אשל 

מ"הנדסה ולוגיסטיקה בע. ג.ג- א .ב.חמ"גג הנדסה ולוגיסטיקה בע-חבא

מ"קופר יועצים בעשרותי ייעוץ

מ"קופר יועצים בעח הכנה"דו

מ"קופר יועצים בעד בקולומביה"קנ

מ"קופר יועצים בעהכנה" דו

מ"קופר יועצים בעג"מ לפנ"שק

מ"קופר יועצים בעח הכנה"דו

אבו ריש מופידיום הדרכה

מ"גלמיר ייבוא והפצה בע70/120מפת עולם מדינית 

מ"גלמיר ייבוא והפצה בע80/107דגלי מדינות 

מ"גלמיר ייבוא והפצה בע80/112מפת ברזיל 

מ"גלמיר ייבוא והפצה בע60/165מפת ישראל 

מ"גלמיר ייבוא והפצה בעאריזה ומשלוח

אייל דוד חימסגור תמונות

אייל דוד חימיסגור תמונות

אייל דוד חי תמונות לנציגו3מיסגור -מסגור תמונותאתונה

אייל דוד חי תמונות3מסגור 

יחזקאל יהודיתע משלחת סטודנטים מירדן"א

יחזקאל יהודיתארוחת צהריים אורחים

יחזקאל יהודיתארוחת צהריים מלווה

יחזקאל יהודיתארוחת ערב אורחים

יחזקאל יהודיתארוחת ערב נהג

יחזקאל יהודיתועד הגנה גרמניה

יחזקאל יהודיתארוחה בשיפודיה

יחזקאל יהודיתזים אסיה"ע כנס עמ"א

יחזקאל יהודיתשירותי אירוח

פלדחי יורם(20%)שלב ראשון -- ייעוץ

פלדחי יורם70%שלב שני פיקוח בשלב הביצוע -- ייעוץ

פלדחי יורם(10%)מסירה סופית -- ייעוץ

מ"מדי פלוס בע80Tאדוויל גדול 

מ"מדי פלוס בע21TABLאקמול 

מ"מדי פלוס בע48+16Tדקסמול צינון 

מ"מדי פלוס בעפישר נטורל קר' קרם ידיים דר

מ"מדי פלוס בע('יח80)פלסטרים 

מ"מדי פלוס בענוסידקס כדורים

מ"מדי פלוס בע גרם100וזלין בשפורפרת 

מ"מדי פלוס בעMכפפות גומי ניטרלי כחולות 

מ"מיזו בעזימון תורים בנציגויות

מ"מיזו בעהוספת נציגות-זימון תורים בנציגויות

אמינות וביטחון בעמשירותי אבטחה

אמסלם שלמהצלם לביקור שעה נוספת

אמסלם שלמה שעות8צלם לביקור יום עבודה 



אמסלם שלמה שעות8צלם לביקור יום עבודה 

אמסלם שלמה שעות8צלם לביקור יום עבודה 

אמסלם שלמהצלם לביקור שעה נוספת

אמסלם שלמה שעות8צלם לביקור יום עבודה 

אמסלם שלמהצלם לביקור שעה נוספת

אמסלם שלמה27/11/16צלם 

אמסלם שלמה28/11/16צלם 

אמסלם שלמה29/11/16צלם 

אמסלם שלמה30/11/16צלם 

אמסלם שלמה1/12/16צלם 

אמסלם שלמהצלם שעות נוספות

אמסלם שלמה שעות8צלם לביקור יום עבודה 

אמסלם שלמהצלם לביקור שעה נוספת

אמסלם שלמהראש ממשלה ושר החוץ סינגפור שלומי אמסלם

אמסלם שלמהשירותי צילום

אמסלם שלמהשירותי צילום

אמסלם שלמהשירותי צילום

אמסלם שלמה15צלם חידוש התחייבות משנת - נשיא גרמניה

אמסלם שלמה שעות8צלם לביקור יום עבודה 

אמסלם שלמהצלם לביקור שעה נוספת

אמסלם שלמה שעות8צלם לביקור יום עבודה 

(ר"ע)המכון לחינוך דמוקרטי ישראל ד לאקרה"קנ

(ר"ע)המכון לחינוך דמוקרטי ישראל ח הכנה"דו

(ר"ע)המכון לחינוך דמוקרטי ישראל '16קנד גאנה מאי 

(ר"ע)המכון לחינוך דמוקרטי ישראל דוח הכנה

(ר"ע)המכון לחינוך דמוקרטי ישראל '16קנד גאנה מאי 

(ר"ע)המכון לחינוך דמוקרטי ישראל דוח הכנה

אייל רוןטיפול ורישוי מטבח

מ"בע (2012)יחיאל . גומי כל אריצפת גומי

מ"בע (2012)יחיאל . גומי כל אהובלה ומשלוח

נובומינסקי חורחה אליהו שעות8צלם לביקור יום עבודה 

נובומינסקי חורחה אליהוצלם לביקור שעה נוספת

נובומינסקי חורחה אליהו4-5/9/16צלם 

נובומינסקי חורחה אליהו שעות נוספו4-5/9/16צלם 

נובומינסקי חורחה אליהוצלם

מ"מצדה גורמה בע אורחים6/9/16א צ 

מ"מצדה גורמה בעשירותי אירוח

שמעונוביץ מרים שעות8צלם לביקור יום עבודה 

שמעונוביץ מריםצלם לביקור חצי יום עבודה

שמעונוביץ מרים שעות8צלם לביקור יום עבודה 

שמעונוביץ מריםצלם לביקור שעה נוספת

שמעונוביץ מרים שעות8צלם לביקור יום עבודה 

שמעונוביץ מריםצלם לביקור שעה נוספת

שמעונוביץ מרים שעות8צלם לביקור יום עבודה 

שמעונוביץ מריםצלם לביקור שעה נוספת

שמעונוביץ מרים שעות8צלם לביקור יום עבודה 

שמעונוביץ מריםצלם לביקור שעה נוספת

שמעונוביץ מרים שעות8יום עבודה - צילום

שמעונוביץ מריםחצי יום עבודה

שמעונוביץ מריםשעות נוספות

מ"בע' אדג- נו אריאלה צרני-  מדענות - שרותי ייעוץ 

מ"בע' אדג- נו ייעוץ מידע והסברה

מ"בע' אדג- נו ייעוץ מידע והסברה



שילה תמרהרצאה

שילה תמרהכנה

עידו רבקה ואהודשירותי תרבות וספורט

עידו רבקה ואהודשירותי תרבות וספורט

זייד יונתןכנס שופטים- צילום

מ"וול פתרונות לאיכות חיים בע-ביג" ק15פלטות של 

מ"וול פתרונות לאיכות חיים בע-ביג" ק20פלטות של 

מ"וול פתרונות לאיכות חיים בע-ביג" ק10משקולות יד 

מ"וול פתרונות לאיכות חיים בע-ביג" ק12.5משקולות יד 

מ"וול פתרונות לאיכות חיים בע-ביג" ק30משקולות יד 

מ"וול פתרונות לאיכות חיים בע-ביWמוט 

מ"וול פתרונות לאיכות חיים בע-ביכרית ריפוד למוטות

מ"וול פתרונות לאיכות חיים בע-בימגיני זיעה לידיים

מ"וול פתרונות לאיכות חיים בע-ביידית משיכה לפולי

מ"וול פתרונות לאיכות חיים בע-בישאקל גדולים לפולי

מ"וול פתרונות לאיכות חיים בע-בי(ארגונית למשקולות שתיי קומות

מ"וול פתרונות לאיכות חיים בע-ביציר מסתובב- ידית סגורה לפולי 

מ"וול פתרונות לאיכות חיים בע-ביסוגרים למוטות

א"מלון דן תאורחים חדר משודרג

א"מלון דן תאורחים חדר יחיד

א"מלון דן תמקרן להרצאה

א"מלון דן תארוחת ערב אורחים

א"מלון דן תפגישה כיבוד קל

א"מלון דן תפגישה כיבוד קל

א"מלון דן תארוחת צהרים אורחים

א"מלון דן תארוחת ערב מלווים

א"מלון דן תארוחת ערב אורחים

א"מלון דן תארוחת ערב מלווים

א"מלון דן תארוחת ערב מלווים

א"מלון דן תארוחת ערב אורחים

א"מלון דן תפגישה כיבוד קל

א"מלון דן תארוחת ערב זקיף

א"מלון דן תארוחת לילה זקיף

א"מלון דן תארוחת צהרים זקיף

א"מלון דן תארוחת ערב זקיף

א"מלון דן תפגישה כיבוד קל

א"מלון דן תארוחת צהרים מלווים

א"מלון דן תארוחת צהרים מלווים

א"מלון דן תאורחים חדר משודרג

א"מלון דן תאורחים חדר יחיד

א"מלון דן תלינת מלווים חדר יחיד

א"מלון דן תלינת מלווים חדר יחיד

א"מלון דן תארוחת ערב אורחים

א"מלון דן תארוחת ערב מלווים

א"מלון דן תפגישה כיבוד קל

א"מלון דן תארוחת בוקר אורח מלון

א"מלון דן תפגישה כיבוד קל

א"מלון דן תארוחת ערב מלווים

א"מלון דן תארוחת צהרים אורחים

א"מלון דן תפגישה כיבוד קל

א"מלון דן תפגישה כיבוד קל

א"מלון דן תארוחת ערב אורחים

א"מלון דן תאורחים חדר משודרג



א"מלון דן תאורחים חדר יחיד

דנילוב איילמ"ארוחת צהרים ללא מע

דנילוב איילמ"ארוחת צהרים ללא מע

מ"רוזטי מזון בעארוחת צהריים אורחים

מ"רוזטי מזון בעארוחת צהריים נהג

מ"פלטיניום בע. ל.מ לבןC47Wמקרר קוביה לקאזה 

מ"פלטיניום בע. ל.מ לבןLC1101מקרר מיניבר לקאזה 

מ"פלטיניום בע. ל.משירותי הובלה לירושלים

מ"מרכז שטח ישראלי בע- סברס מתנה למתגייסים

רומיש רםשכר מומחה

רומיש רםדוח הכנה

רומיש רםסכיני הרכבה ויקטוריה

רומיש רםחבילת פראפילים

רומיש רםסכין יפני

רומיש רםמ" ס1סרט הרכבה 

רומיש רםמזמרה

רומיש רםחומר חיטוי מרפאן

רומיש רם ליטר8שקיות שתילה 

רומיש רםמקלות רכב

רומיש רםזרעים לכנות

איפרח משה מישאלמיכל סולר- עבודת הרכבת מעקה קיים על הגג 

'ורג'טסלר גיורא גמ"שק- שכר מומחה

'ורג'טסלר גיורא גח הכנה"דו

'ורג'טסלר גיורא גהחזרי הוצאות

לבנטר מרדכימורה דרך

לבנטר מרדכימורה דרך

לבנטר מרדכי28/8/16הדרכה ב 

לבנטר מרדכימורה דרך

לבנטר מרדכימורה דרך

לבנטר מרדכייום עבודה- מורה דרך

)איגוד במאי התיאטרון בישראל - י "בתנסיעות-השתתפות משרד

)איגוד במאי התיאטרון בישראל - י "בתכניסה להצגות- השתתפות משרד

)איגוד במאי התיאטרון בישראל - י "בתאירוח-השתתפות משרד

חל)מ "אילות בע- אנרגיה מתחדשת אילת שירותי כנסים

מ"בע. ן.מ.טרגט אעלויות בסיסיות

מ"בע. ן.מ.טרגט אעלויות ציוד הפעלה

מ"בע. ן.מ.טרגט אאשל+סיור לוקיישן מקדים

מ"בע. ן.מ.טרגט אעלויות תפעול שוטף

מ"בע. ן.מ.טרגט אעלויות בסיסיות

מ"בע. ן.מ.טרגט אעלויות ציוד הפעלה

מ"בע. ן.מ.טרגט אאשל+סיור לוקיישן מקדים

מ"בע. ן.מ.טרגט אעלויות תפעול שוטף

מ"בע. ן.מ.טרגט אכיבוד ושתייה

מ"שמים תוכן והפקות בעסרטון בסיסי

מ"שמים תוכן והפקות בעסרטון באיכות גבוהה

מ"שמים תוכן והפקות בעסרטון בסיסי

מ"שמים תוכן והפקות בעסרטון באיכות גבוהה

(צ"חל)מ"התיאטרון הלאומי הבימה בעאשה בורחת מבשורה- הצגה - מופע תרבות 

חוכמת הבורקס גבינזכיבוד-טקס לפורשים

חוכמת הבורקס גבינז איש200קייטרינג עבור /כיבוד

חוכמת הבורקס גבינזשירותי מזון

קרספין דוד.תיקון אסלות בחדרי הנוחיות

בכשי חגיעיתונאים ופרשנים בכירים מאירופה



בכשי חגי21/9/16א ע 

בכשי חגידיאלוג אמריקאים-ערב.א

אלפר אליעזר יבגניפטור ממס- מרצים - נסיעות לחול -טיסות

אלפר אליעזר יבגניפטור ממס- מרצים - לינהנסיעות לחול 

גבאי עמיחי יעקב4החלפת זכוכית בדודית חיצוני קומה 

גבאי עמיחי יעקב0החלפת זכוכית בדודית קומה 

גרדמן אילתסדנאות תקשורת

מ"אס בע.פי.אוטופונט איי תוכנות2רכישת 

odt  מ"אפ יעוץ פיתוח ואימון בע- סט  דרגונים2מתמחי מנהל

odt מ"אפ יעוץ פיתוח ואימון בע- סט מתמחי מנהל אולם

מ"אפ יעוץ פיתוח ואימון בע- סט מירב הלוי' קורס מתמחי מנהל דר

מ"אפ יעוץ פיתוח ואימון בע- סט יגאל פוריש' קורס מתמחי מנהל דר

מ"אפ יעוץ פיתוח ואימון בע- סט 12/01סדנא לקורס מתמחי מנהל 

מ"אפ יעוץ פיתוח ואימון בע- סט קורס מתמחי מנהל סדנא

מ"קלטרוניקס בעתכנות כרטיס מיקרו

מ"קלטרוניקס בעASLTכרטיס מנויים - בדיקה

מ"קלטרוניקס בעתיקון מכשירי מעבדה/בדיקה

שבת שלום שרלישירותי אירוח

שבת שלום שרליצ כולל שירות"א

מ"ר בלפר נדב בע"דשכר מומחה

מ"ר בלפר נדב בע"דדוח הכנה

מ"חי מוצרי נייר בענייר טישו עם לוגו

מוטשן גדעוןעצי הדרים

אור ברכהברכה אור-מ בהודו"תשלום עבור שק

אור ברכהדוח הכנה

מרכז ויץ לפיתוח בר קיימאUNIDOאנגלית בשיתוף עם -טק-קלין

מרכז ויץ לפיתוח בר קיימאבשתפ עם אונסקו-אתגרי העיור

מרכז ויץ לפיתוח בר קיימאאנגלית-כלכלת איכות הסביבה

מרכז ויץ לפיתוח בר קיימאאנגלית-התחדשות כפרית

מ" בע1984.צ.מכשור ש ארבעה מוליכיםTC-T' רגש טמפ

מ" בע1984.צ.מכשור שTESTOאוגר נתונים עם תצוגה קדמית 

מ"נטו בע- אלפא מיקרוסקופ אלקטרוני

מ"נטו בע- אלפא שירות שליחים

בע (1971)יהודה יצוא ויבוא בינלאומי אריחי תקרה

בע (1971)יהודה יצוא ויבוא בינלאומי שירותי הובלה

ניהול חנויות קוסמטי- הנקודה הירוקה חול-מתנה ליום הולדת

ניהול חנויות קוסמטי- הנקודה הירוקה ל''עובדים בחו-מתנה ליום הולדת

בע. פי.אר.פתרונות אי. טי. מטריקס איהספקת שירותי מחשוב

בע. פי.אר.פתרונות אי. טי. מטריקס אישכר

בע. פי.אר.פתרונות אי. טי. מטריקס איהספקת שירותי מחשוב

מ"המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בעשירותי אירוח

מ"המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בעשירותי אירוח

הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעיהשתתפות משרד

מ"קיראי סחר והשקעות בע גרם600אוזניים - עוגיות

מ"קיראי סחר והשקעות בע גרם600עוגיות ריבה 

מ"קיראי סחר והשקעות בע גרם600עוגיות מרוקאיות 

מ"קיראי סחר והשקעות בע גרם600יפס 'עוגיות קוקיס צ

מ"קיראי סחר והשקעות בעעוגיות בטעמים שונים

מ"קיראי סחר והשקעות בע גרם600עוגיות עלים צרפתי 

מ"קיראי סחר והשקעות בע גרם600עוגיות סנדוויץ 

מ"קיראי סחר והשקעות בע גרם600עוגיות גרנולה 

מ"קיראי סחר והשקעות בע גרם600עוגיות שטרודל 

מ"קיראי סחר והשקעות בע גרם600עוגיות מעמול 



מ"קיראי סחר והשקעות בע גרם600עוגיות שוקולד 

מ"קיראי סחר והשקעות בע גרם600עוגיות תמרים 

מ"קיראי סחר והשקעות בעעוגיות שונות

מ"ב טורו בע.עמית א(הסעדה)שירותי אירוח 

מ"ב טורו בע.עמית אארוחת צהריים אורחים

מ"ב טורו בע.עמית אארוחת צהריים מלווה

מ"ב טורו בע.עמית אא צ כולל שירות

מ"ב טורו בע.עמית אא צ מלווה כולל שירות

מ"ב טורו בע.עמית אשירותי מזון

מ"ב טורו בע.עמית אארוחה עבור אורחים

מ"ב טורו בע.עמית אארוחה עבור הנהג

מ"ב טורו בע.עמית אמ צרפת"משלחת מקדימה לביקור רה- ארוחה 

מ"ב טורו בע.עמית אצ כולל שירות"א

מ"ב טורו בע.עמית איוון וטיפ-שירותי אירוח

מ"ב טורו בע.עמית א20%- טיפ- שירותי אירוח

מ"ב טורו בע.עמית אצ כולל שירות"א

מ"ב טורו בע.עמית א\14/9/16א ע 

מ"ב טורו בע.עמית אארוחת צהרים אורחים

מ"ב טורו בע.עמית אארוחת צהרים נהג

מ"ב טורו בע.עמית אארוחת צהרים אורחים

מ"ב טורו בע.עמית אאירוח ממלכתי ארוחת צהריים

מ"ב טורו בע.עמית אאירוח ממלכתי

מ"ב טורו בע.עמית א אורחים14/11/16א צ 

מ"ב טורו בע.עמית אא צ מלווה

מ"ב טורו בע.עמית א14/11/16א ע 

מ"ב טורו בע.עמית אשירותי אירוח

מ"ב טורו בע.עמית אארוחת ערב

מ"ב טורו בע.עמית אשירותי אירוח

מ"ב טורו בע.עמית אארוחת צהריים אורחים

מ"ב טורו בע.עמית אארוחת צהריים כולל שירות

מ"ב טורו בע.עמית אארוחת ערב- אירוח ממלכתי  

מ"ב טורו בע.עמית אמ"ארוחת ערב ללא מע

מ"ב טורו בע.עמית א12/12א ע מלווה 

" בע1977פרימה מלונות ותיירות ישראל BB-חדר יחיד

" בע1977פרימה מלונות ותיירות ישראל חדר יחיד חצי פנסיון

" בע1977פרימה מלונות ותיירות ישראל  אנשים לווית פרס4לינה 

" בע1977פרימה מלונות ותיירות ישראל שירותי אירוח

" בע1977פרימה מלונות ותיירות ישראל שירותי אירוח

" בע1977פרימה מלונות ותיירות ישראל לינת מאבטחים

מ"קיסריה שירותי קייטרינג בעארוחת צהרים אורחים

מ"קיסריה שירותי קייטרינג בעארוחות צהרים מלווים

פילו ר, מ"גו גרוסלם בע משתתפים ומעלה11-טעימות+סיור

פילו ר, מ"גו גרוסלם בע משתתפים10מינימום -טעימות+סיור

פילו ר, מ"גו גרוסלם בע משתתפים ומעלה20-טעימות+סיור

פילו ר, מ"גו גרוסלם בעדמי ביטול

מ"מילסטאר בעאחזקת עמדת שילוט דיגיטלית

מ"מילסטאר בערישיון להפעלת שילוט דיגיטאלי

מ"מיט אנד ויין קו הרצליה בעארוחה-שירותי אירוח

מ"מיט אנד ויין קו הרצליה בע שירות12%- שירותי אירוח

שעתל מנחם מנדלבית מזוזה

שעתל מנחם מנדלבית מזוזה

מ"מ בע"יעלת חן קדמתנות מאור

פוטקס תבניות בעמUSBחסמי 



דרעי יוסףרכש' שלט מדבקה למח

דרעי יוסףפנקס כחול

דרעי יוסף.שטנץ+סרגל הדפסת פרוצס 

דרעי יוסף58*38מעטפות חומות 

דרעי יוסףמעטפות- שירותי הדפסה 

דרעי יוסףהדפסת אישור כניסה זמניים לחניון מנהלים

דרעי יוסףיח7000הדפסה אדום +מדבקות לייזר פס חיתוך

דרעי יוסףהדפסה צבעונית+ מעטפות 

דרעי יוסףנייר לעטיפה

דרעי יוסףעטיפות צבע+ נייר צלופן 

דרעי יוסףדבק+ סכין למכונת חיתוך 

מ"ר בנייה ומיגון בע.נ.רדלתות

מ"ר בנייה ומיגון בע.נ.ראשל נסיעה לברן

מ"דפי אור פלסט בע כתב כחול על רקע לבן40*40שילוט 

מ"דפי אור פלסט בעשירותי הובלה

מ"טרקדאטה טכנולוגיות בעד מעבדות עסקיות"קנ

מ"טרקדאטה טכנולוגיות בעדוח הכנה

מ"פיתוח רעיונות וייצור בע. אם.די.אידיספנסר לאבקות

מ"פיתוח רעיונות וייצור בע. אם.די.אידמי משלוח

מ"דב רבר הדרכה חקלאית בעמ להודו"שק

מ"דב רבר הדרכה חקלאית בעח הכנה"דו

לוי רמיחברי וועדה-חברי וועדות ציבוריות

חזן עמרםשכר מומחה

חזן עמרםדוח הכנה

חזן עמרםד ירקות סין"קנ

חזן עמרםדוח הכנה

מ"להדרס בעצ כולל שירות"א

מ"להדרס בעארחת נהג כולל שירות

מ"להדרס בעארוחת צהריים מלווים

מ"להדרס בעארוחת צהריים מלווים

מ"להדרס בעארוחת צהריים-שירותי אירוח

מ"להדרס בעמשלחת עמזים-ארוחת צהריים

מ"להדרס בעמשלחת עמזים-ארוחת צהריים

עורכי דין' נדב העצני ושותכתיבת מאמר

טל הרי-קני15/11-נציג ציבור בועדה ב

טל הרי-קניהרצאה

טל הרי-קנינסיעות

" 100/300מ ""מ1.5פח עופרת  מ"נידיץ את גלרט בע"

צעד קדימה שעות200שירותי ייעוץ עבודה סוציאלית עד 

צעד קדימהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

עיתון מקור ראשון שותפות מוגבלתתשלום חוב- עיתונים- תשלום דמי מנוי 

מ"מתקינט בעTVI\ADMI\IPמוניטור טכנאים ובודק רשת 

"ע)עמותת מכללת העולם המאוחד בישראל שכר לימוד- תשלומי מלגאים

אופנהיימר אביטבול איימי בתיהד אבטחת מזון וחקלאות"קנ

אופנהיימר אביטבול איימי בתיהדוח הכנה

נוקריאן רבקהיום הדרכה

עמר אור יעוץ ותכנון ליווי בצוע למערשרותי ייעוץ למערך הדחה בחדר אוכל בשרי

קשי גיאשרותי ייעוץ

מ"ר אורי מלר בע"דשכר מומחה

מ"ר אורי מלר בע"דדוח הכנה

מ"רוביקון פתרונות אנושיים בע שעות200שעת טיפול פסיכולוגי עד 

מ"רוביקון פתרונות אנושיים בעג"ליווי קורס צוערים ל

מ"רוביקון פתרונות אנושיים בעיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג  



מ"רוביקון פתרונות אנושיים בעיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

(ר"ע)בית עכשווי למחול - מחול שלם השתתפות משרד

(ר"ע)בית עכשווי למחול - מחול שלם חדר יחיד, אירוח-השתתפות משרד

(ר"ע)בית עכשווי למחול - מחול שלם חדר זוגי, אירוח-השתתפות משרד

(ר"ע)בית עכשווי למחול - מחול שלם אירוח חדר יחיד- השתתפות משרד

(ר"ע)בית עכשווי למחול - מחול שלם אירוח חדר זוגי- השתתפות משרד

מ"וידאו הד בעקליפ עם מצלמה

מ"וידאו הד בעסרטון זכרון לנופלים בשירות החוץ

ק יעקבסון אלסה נעמי'ליפציעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

ק יעקבסון אלסה נעמי'ליפציעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

דנן מאיראשל וושינגטון

זמיר צמרת שרהמרצה-כנס דוברי אירופה

זמיר צמרת שרהשירותי אירוח

מלון ריץ קרלטון הרצליהלינת נהג ומאבטח צמוד

מלון ריץ קרלטון הרצליהחדר זוגי-לינת זקיפים

מלון ריץ קרלטון הרצליהארוחות זקיפים

מלון ריץ קרלטון הרצליהארוחות מאבטח ונהג צמוד

מ"גטר גרופ בעBENQ 2450מסך 

מ"גטר גרופ בע שנות אחריות5 כולל BENQ GL2460HM 24"מסך 

מ"גטר גרופ בע792' גלגלי גריפה למד

מ"גטר גרופ בעדמי משלוח

מוסיקה ושלו, אמנות, קיימא לתרבות-ברהשתתפות משרד

מור גדעוןל"סיורים בוחוניים ליוצאים לחו

מ"קומפס קונסלטינג גרופ בעייעוץ מחקר דעת קהל

מ"קומפס קונסלטינג גרופ בעייעוץ מחקר דעת קהל

מ"קומפס קונסלטינג גרופ בעהפרשי מחיר

אגודה שיתופי- יקב הרי הגליל אחזקות סיור ביקב

 שיווק יעוץ ופיתוח אמצעי לחימ1- בר מסכה למנפ

 שיווק יעוץ ופיתוח אמצעי לחימ1- בר שירותי טכנאי

 שיווק יעוץ ופיתוח אמצעי לחימ1- בר שירותי טכנאי

 שיווק יעוץ ופיתוח אמצעי לחימ1- בר שירותי טכנאי

אורן ידידיהנרתיק לספר תורה

גימון אהודמורה דרך

כהן שחרמופע של הפלפלים

מ"ווב דאן ניו מדיה בעמרצה

מ"ווב דאן ניו מדיה בעמרצה

פתאל במרינה שותפות מוגבלתשירותי אירוח

פתאל במרינה שותפות מוגבלתשירותי אירוח

רגב יוסף29/8- נציג ציבור בוועדה

רגב יוסף19/7- נציג ציבור בוועדה

רגב יוסף19/7- נציג ציבור בוועדה

 בעמ1972ישראליפט תעשיות תשלום קבוע לרבעון

 בעמ1972ישראליפט תעשיות לפי הצעת מחיר מראש-חלקי חילוף

 בעמ1972ישראליפט תעשיות 2015/11דמי שרות 

 בעמ1972ישראליפט תעשיות אחזקת מעליותשנתית

קמחי איל8/11-הרצאה ב- כלכלה.ק

קמחי אילשעת הכנה

קמחי אילנסיעות

קמחי אילביטול זמן

מ"ס בע'גלילייין-עובדים בארץ-מתנות לחנוכה

הוכברגר שאולייעוץ אינטרנט בספרדית

הוכברגר שאולייעוץ ספרדית

הוכברגר שאולהפרשי מחיר



מ"א בע"ביגה שרונה תארוחת צהריים מלווים

מ"א בע"ביגה שרונה תכבוד קל

מ"בע. ס.אחים בן חמו יציוד חד פעמי

מ"סאר טכנולוגיות בעתיקון מענה קולי

מ"מאור יעקב ספרטה פתרונות אבטחה בעשירותי הסעות

מ"מאור יעקב ספרטה פתרונות אבטחה בעמתן שירותי נהיגה

מ"מאור יעקב ספרטה פתרונות אבטחה בעמתן שירותי נהיגה

"השתתפות משרד מרכז התפתחות חברת" - הבית של רונית

מיארה הדרמאמנת- כדורשת 

מיארה הדר2017השתתפות במחוזיאדה -מאמנת-כדורשת

עבודות חשמל כללי

עבודות חשמל

החזרי אשל 

החזרי אשל

החזרי אשל 

מ"בע (.או. איי)ספורט אי רכישת כדורים

זוסמן יואןמ לאוקראינה"שק

זוסמן יואןח הכנה"דו

מ"גלבוע מהנדסים יועצים בע. שייעוץ מיזוג

עוסק מורשה-מכון התקנים הישראליבדיקת תקרות תותב פריקות

עוסק מורשה-מכון התקנים הישראלי4570תקן - כ"בדיקת רישוי למערכת סינון אב

עוסק מורשה-מכון התקנים הישראלי4577תקן - מ"בדיקת רישוטי לאטימות הממ

מ"חיים בע- קיו ווטר סולושין ח"מנות מזון טבעוני לשע

ברונובסקי חובבאדריכל

ברונובסקי חובבהפרשים ממאי

רחמן משהיתרת שעות בשכר חדש

רחמן משהשירותי יעוץ להכנת מכרז

רחמן משהרחמן עד יוני- שעת ייעוץ

רחמן משהרחמן עד יוני- שעת ייעוץ 

רחמן משהרחמן מיולי-שעת ייעוץ 

רחמן משהרחמן מיולי- שעת ייעוץ 

רחמן משהרחמן מיולי-שעת ייעוץ 

רחמן משהרחמן מיולי- שעת ייעוץ 

רחמן משהרחמן עד יוני- שעת ייעוץ

רחמן משהרחמן עד יוני- שעת ייעוץ 

רחמן משהרחמן מיולי-שעת ייעוץ 

דביר יעקברחמן מיולי- שעת ייעוץ 

דביר יעקבמדריך ליום

דביר יעקבמדריך טיולים בירושלים

שי גלימורה דרך

שי גלישרותי ייעוץ

קרמר שלמהשרותי ייעוץ

קרמר שלמהקנד הדרכת מדריכים

לוי יהושעדוח הכנה

לוי יהושעד מעבדות עסקיות"קנ

לזר מיכאל יוסףדוח הכנה

לזר מיכאל יוסףד בסנגל"קנ

גולדנבום דפנה רבקה-קצירדוח הוצאות

בן אלי יהודהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

זידאן עומר. המינים4סט 

זידאן עומרשכר מומחה

הדס עירןדוח הכנה

הדס עירןמ קניה"שק



ספיר דורוןח הכנה"דו

ספיר דורוןהרצאה

ספיר דורון2מרצה קבוצה 

ספיר דורוןהכנה

ספיר דורוןתשלום נסיעות

דודי אברהםביטול זמן

דודי אברהם שעות8צלם לביקור יום עבודה 

דודי אברהםצלם לביקור שעה נוספת

דודי אברהם שעות8צלם לביקור יום עבודה 

דודי אברהםצלם לביקור שעה נוספת

דודי אברהם שעות8צלם לביקור יום עבודה 

דודי אברהם שעות8צלם לביקור יום עבודה 

דודי אברהםצלם לביקור שעה נוספת

דודי אברהם שעות8צלם לביקור יום עבודה 

דודי אברהםצלם לביקור שעה נוספת

דודי אברהם שעות8צלם לביקור יום עבודה 

דודי אברהםצלם לביקור שעה נוספת

דודי אברהם שעות8צלם לביקור יום עבודה 

דודי אברהםצלם לביקור שעה נוספת

דודי אברהם שעות8צלם לביקור יום עבודה 

דודי אברהםצלם לביקור שעה נוספת

דודי אברהם שעות8צלם לביקור יום עבודה 

דודי אברהםצלם לביקור חצי יום עבודה

דודי אברהםצלם לביקור שעה נוספת

דודי אברהם שעות8צלם לביקור יום עבודה 

דודי אברהםצלם לביקור שעה נוספת

דודי אברהם שעות8צלם לביקור יום עבודה 

רייכשטט צביצלם לביקור שעה נוספת

עמית ערן קנים7מנורת 

תכנון אדריכלי

ייעוץ מולטימדיה

הפרשי מחיר

איבגי ליאתשירותי מולטימדיה

איבגי ליאתשרותי ייעוץ

לופו אסיריפוי מהנציגויות. שירותי רוקחות לדוחות ק

הוצאות נלוות- נסיעה לחול 

החזר אלש ארהב

החזרי הוצאות אשל אתונה

הוצאות נלוות- נסיעה לחול 

עבודה פירוק והרכבה

עבודה פירוק והרכבה

עבודה פירוק והרכבה

התקנת דלתות

אשל

התקנת דלתות

עבודה פירוק והרכבה

עבודה פירוק והרכבה

כהן יחזקאלהרצאה סעודיה על פרשת דרכים

עומר ברקתיקון וחידוש כולל צביעה בתנור

עומר ברקיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

עומר ברקיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

דותן אסףיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

דותן אסףמורה דרך פרלמנט הודו



רייכר דניסיגל דותן מורה דרך

רייכר דנישרותי ייעוץ שיווק ממוקד דני רייכר

רימון רונןהחזר נסיעות

מיגואל לידןCONNECTILתחזוקת אתר 

מיגואל לידןשרטט

מיגואל לידןשרטט

מיגואל לידןשרטט

מיגואל לידןשרטט

מיגואל לידןשרטט

וינר שי תמירשרטט

הראל משהחופה לטקס הכנסת ספר תורה+שירותי מוסיקה

הראל משהקניה-ד מעבדות עסקיות"קנ

הראל משהקניה-ד מעבדות עסקיות"קנ

הראל משהד דומיניקה וגויאנה"קנ

זהבי שריתח הכנה"דו

זהבי שריתסקירה בטחונית בתצפית

זהבי שריתמתדרכת

זהבי שריתסקירה בתצפית אחת

זהבי שריתמ"סיור בצפון ללא מע

זהבי שריתמתדרכת

זהבי שריתח סינגפור"מ ושה"רוה

זהבי שריתתדרוך ביטחוני

יוסף ערןמתדרכת צבאית- סמינר מיקה 

רובינשטיין מנדל שרהבנושא שידור לאחור-שעת ייעוץ ואינטגרציה

רביב בצלאלייצוג המשרד בוועדת פליטים

חפץ אלעד בנימיןפרוייקט מוזיקלי- שירותי מוסיקה

חפץ אלעד בנימיןמגנטים-יום גיבוש

ויס יהונתןצילום מגנטים

ויס יהונתן13/1/17מורה דרך 

ויס יהונתןשירותי אירוח

גיסין פורת15/9/16מורה דרך 

גיסין פורתיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

גיסין פורתיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

שלום ליאוריעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

שלום ליאורכספים' תיקון שולחן ישיבות מח

שלום ליאורפאנל מעץ לקיר

שלום ליאורמשקוף עץ לדלת

שלום ליאור2-תיקון דלת בחדר שכפול קומה 

יהושע מתתיהובניית יחידה למכונת שיקוף

יהושע מתתיהוחלקי חילוף ת רכבים

יהושע מתתיהושירותי שטיפת רכב

יהושע מתתיהושטיפת רכבים

אלעד רעיה-ורטמןשטיפת רכבים

אלעד רעיה-ורטמןהערכת אינטליגנציה מורחבת מומחה בכיר

אלעד רעיה-ורטמןהערכה פסיכודיאגנוסטית מלאה מומחה בכיר

אלעד רעיה-ורטמןהערכת אינטליגנציה מורחבת מומחה בכיר

מדינה בועזהערכה פסיכודיאגנוסטית מלאה מומחה בכיר

מדינה בועזשכר מומחה

מדינה בועזח הכנה"דו

מדינה בועזיוני- ייעוץ ברואנדה

מדינה בועזיולי- ייעוץ ברואנדה

מדינה בועזאוגוסט- ייעוץ ברואנדה

ברגמן זיויתדוח הכנה- ייעוץ ברואנדה



ברגמן זיויתיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

ברגמן זיויתיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

ברגמן זיויתיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

ניב ענת שעות200שירותי ייעוץ עבודה סוציאלית עד 

ניב ענת שעות200שרותי ייעוץ עבודה סוציאלית עד 

ניב ענתיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

לרמן דורייעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

לרמן דוריהרצאה

עובדיה שמעוןהכנה

עובדיה שמעוןאדריכל

עובדיה שמעוןהפרשים-אדריכל 

עובדיה שמעוןאשל

יחזקאל בנימיןאשל

יחזקאל בנימיןע משלחת סטודנטים מירדן"א

יחזקאל בנימיןארוחת ערב אורחים

יחזקאל בנימיןארוחת ערב מלווה

יחזקאל בנימיןארוחת ערב אורחים

יחזקאל בנימיןארוחת ערב מלווים

גורן עודדה-בניןארוחה בשיפודיה

גורן עודדה-בניןמ לאוקראינה"שק

גורן עודדה-בניןח הכנה"דו

גורן עודדה-בניןשרותי ייעוץ

גורן עודדה-בניןשרותי ייעוץ

גורן עודדה-בניןשרותי ייעוץ

גורן עודדה-בניןתשלום נסיעות

גורן עודדה-בניןכרטיסי טיסה לחול

גורן עודדה-בניןמ טוקיו"שק

גורן עודדה-בניןח הכנה"דו

גורן עודדה-בניןשרותי ייעוץ

גורן עודדה-בניןד מוכנות לחירום"קנ

גורן עודדה-בניןדוח הכנה

גורן עודדה-בניןג"מ לפנ"שק

גורן עודדה-בניןח הכנה"דו

גורן עודדה-בניןשרותי ייעוץ

גורן עודדה-בניןתשלום נסיעות

לבנון עמיחישרותי ייעוץ

זלצר ליאת ישראלהבנות זוג שליחים/אימון אישי בני

לרמן ערןיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג  

לרמן ערןהרצאה

לרמן ערןמרצה

לרמן ערןהרצאה

רודיס אהוד4/9/16מרצה 

בן ניסן דגניתיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

בן ניסן דגניתאבחונים פסיכולוגיים בן ניס- גיוס צוערים 

בן ניסן דגניתקורס/ הדרכה

רעם אביטלקורס מתמחי מנהל אבחונים

חיים אליעזריעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

החזר אשל

חיים אליעזראהרון לוינטל- החזר אשל 

חיים אליעזרעבודות בנייה

חיים אליעזרשלטים שונים

חיים אליעזראשל

חיים אליעזראשל



חיים אליעזראשל

חיים אליעזראשל

חיים אליעזרהחזרי אשל

שטיינברג יעליעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

בנדיט יהושע אריהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

יציב גבריאלהניהול הפרוייקט- אקספו אסטנה 

יציב גבריאלהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

בר אילן ארי טליעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג  

זק אורימורה דרך

זק אורימאמן שחמט

מרגלית חן שריאל2016-2015מאמן עונת משחקים -שחמט

הלמן ארקדיל"סדנה לחוזרים מחו

פילבסקי אריאל גוסטבויעוץ אנטרנט רוסית

גלמן רונייעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

גלמן רונימעבדה/שעת עבודה טכנאי במשרד

גלמן רונירוני גלמן- החזר אשל 

מזור נטאשהגלמן-החזר אשל

מזור נטאשהנטשה מזור-ב"תשלום למומחה מש

ים סרגיידוח הכנה

ים סרגייטיפול למכשירי גז יונקרס

סברלופון בעמתיקון תנור יונקרס

בזק קבלני חשמל בעמ אפורET-661DG.Cקצה סברלפון דגם ' יח

בזק קבלני חשמל בעממיצביי מתח

מ"מיצג מערכות הדמיה בעעבודות חשמל גנבה

מ"דאטה פרו בעיעוץ אנטרנט אנגלית

מ"דאטה פרו בעהתאמת האפליקציה לחגי דצמבר

מ"דאטה פרו בעתרגום ושכפול חוברות זכויות אדם

my israel logo מ"דאטה פרו בעראש השנה

מ"דאטה פרו בע12.5%עמלת הפקה 

מ"גוהר מהנדסים בעשירותי פרסום

מ"גוהר מהנדסים בעניהול פרוייקט

מ"גוהר מהנדסים בעמהנדס

מ"גוהר מהנדסים בעמהנדס-מנהל פרוייקט

עבודות גינון ואחזקה בע,סטולר- אביב מהנדס-מנהל פרוייקט

עבודות גינון ואחזקה בע,סטולר- אביב פקעות נורית במבחר צבעים

עבודות גינון ואחזקה בע,סטולר- אביב 4סנטולינה אפורה גודל 

עבודות גינון ואחזקה בע,סטולר- אביב  ליטר70שק תערובת שתילה 

עבודות גינון ואחזקה בע,סטולר- אביב 12.לובליה ע

עבודות גינון ואחזקה בע,סטולר- אביב 12.סלסלי כסף ע

עבודות גינון ואחזקה בע,סטולר- אביב 0.3/מ " מ8צינור טיפות 

עבודות גינון ואחזקה בע,סטולר- אביב מייצבי מתכת

עבודות גינון ואחזקה בע,סטולר- אביב  ליטר בשקית70תערובת שתילה 

מ"אוטוקון בעשירותי גינון

מ"אוטוקון בעח בדיקה"בדיקת מערכת חשמל ובקרה ודו

מ"בע. י.ישרתור חבדיקת מערכת חשמל ובקרה והמשךביצוע עבודה

מ"בע. י.ישרתור חהדרכת חיים כהן

מ"בע. י.ישרתור ח14/2+17/2/16מורה דרך

מ"בע. י.ישרתור חחיים כהן מורה דרך

מ"בע. י.ישרתור חחיים כהן מורה דרך

מ"בע. י.ישרתור חמשלחת רבנים רפורמים

מורה דרך

שירותי אדריכל

מ"בצ



מ"שפע זכיונות בעבנות שרות משתחררים/חיילים ובני

ארוחת צהריים בשרית

החזרי אשל

החזרי אשל 

החזרי אשל

החזרי אשל 

הוצאות נלוות- נסיעה לחול 

מהנדס מבנים

מהנדס מעודכן

מ"המזכך טכנולוגיות מים שויצריות בעהפרשים מחשכל

מ"המזכך טכנולוגיות מים שויצריות בעמערכת טהור מים וציוד נלווה

מ"המזכך טכנולוגיות מים שויצריות בעמערכת טהור מים וציוד נלווה

מ"המזכך טכנולוגיות מים שויצריות בעמערכת טהור מים

מ"אורן כהן הפקות בעמערכת טהור מים וציוד נלווה

מ"אורן כהן הפקות בע שעות8צלם לביקור יום עבודה 

מ"אורן כהן הפקות בעצלם לביקור שעה נוספת

מ"אורן כהן הפקות בע שעות8צלם לביקור יום עבודה 

מ"אורן כהן הפקות בעצלם לביקור חצי יום עבודה

ע- חינוכית - יזמות חברתית - קשורים צלם לביקור שעה נוספת

ע- חינוכית - יזמות חברתית - קשורים מ לקניה"שק

מ"אלי כהן גלריות בעח הכנה"דו

מ"אלי כהן גלריות בע שולמית ניר100*80הדפס 

מ"אלי כהן גלריות בע שולמית ניר80*60הדפס 

ייזום פרויי. ג.מרכז לשיתוף וקידום ס שולמית ניר20*38הדפס 

ייזום פרויי. ג.מרכז לשיתוף וקידום סשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות

ייזום פרויי. ג.מרכז לשיתוף וקידום סללא מעמ-משטרה וקהילה

מ"זיו פסיכולוגים בעעם מעמ-משטרה וקהילה

מ"זיו פסיכולוגים בעיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

מ"זיו פסיכולוגים בעיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

מ"זיו פסיכולוגים בעיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

מ"ה פרוייקטים מתוחכמים בע.י.איעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

מ"ה פרוייקטים מתוחכמים בע.י.אעידן גור-החזר אשל 

מ"נשים מבשלות בעמעבדה/שעת עבודה טכנאי במשרד

מ"נשים מבשלות בעא צ חבר פרלמנט

מ"אלי מוזס בעא צ חבר פרלמנט מלווה

מעבדה/שעת עבודה טכנאי במשרד

החזר אשל

מ"האדמה הטובה יעוץ והדרכה בעהחזר אשל

מ"האדמה הטובה יעוץ והדרכה בעשכר מומחה

מ"ספייס אמונים בעח הכנה"דו

מ"ספייס אמונים בעצ שרים מפנמה"א

מ"ספייס אמונים בעצ לנהג"א

מ"ספייס אמונים בעארוחת צהריים במסעדה

מ"למינייטד בע. ר.אשירות 12%

בע (1982)מחשבים ושרותי תכנה . י.ט.מכוננות טלפונית/שירות

אביטל ליאור ומזל שלומיהפרשי מחיר

אביטל ליאור ומזל שלומימסגור תמונות

אביטל ליאור ומזל שלומימסגור תמונות

אביטל ליאור ומזל שלומי35*33מסגור תמונות 

אביטל ליאור ומזל שלומי53*70מסגור תמונות 

אביטל ליאור ומזל שלומי100*76מסגור תמונות 

אביטל ליאור ומזל שלומי100*68מסגור תמונות 

אביטל ליאור ומזל שלומי90*48מסגור תמונות 



אביטל ליאור ומזל שלומי90*48מסגור תמונות 

אביטל ליאור ומזל שלומי50*70מסגור תמונות 

אביטל ליאור ומזל שלומי84*60מסגור תמונות 

טפון'גאדגמסגור תמונות

טפון'גאדגנייד לחירום-מטען

טפון'גאדגזרוע לרכב- אביזרים לרכב

טפון'גאדג5כיסוי לאייפון 

טפון'גאדגבלוטוס- דיבורית אישית 

טפון'גאדגמטען לאייפון

טפון'גאדג אמפר2.1מטען 

טפון'גאדג מקורי4בטריה לגלקסי 

בגט הפעמון5סוללה לאייפון 

בגט הפעמוןכריכים מלווים

בגט הפעמוןשירותי אירוח

בגט הפעמוןמ"צ לא כולל מע"א

בגט הפעמוןשירותי אירוח

בגט הפעמוןארוחת צהרים כולל שירות

בגט הפעמוןקורס מתמחי מנהל השתלמות

בן ששון אליהוקורס מתמחי מנהל השתלמות

בן ששון אליהוהעסקת גימלאי

קרפלוס מיכאלהארכת הסכם התקשרות

קרפלוס מיכאלמ לגאנה"שק

סלייפר דודח הכנה"דו

סלייפר דודד לפיליפינים"קנ

לוי גבריאלח הכנה"דו

לוי גבריאל13/6- נציג ציבור בוועדה

לוי גבריאל13/6- נציג ציבור בוועדה

מילוא אברהם משה15/9- נציג ציבור בוועדה 

מילוא אברהם משה6/6- נציג ציבור בוועדה 

ריבוש ליאוניד6/6- נציג ציבור בוועדה 

ריבוש ליאונידשכר מומחה

ריבוש ליאונידדוח הכנה

ריבוש ליאונידמ לטנזניה"שק

קשדן ברוס דודדוח הוצאות

פירסטמן מרסלוהעסקת גימלאי

פירסטמן מרסלוד סן סלבדור וגואטמלה"קנ

כהנא שירליח הכנה"דו

כהנא שירלימ"שק- שכר מומחה

כהנא שירליח הכנה"דו

כהן דניאלח הכנה"דו

כהן דניאלהרצאה

כהן דניאלהרצאה-(2רמה )דניאל כהן 

כהן דניאל(2)הכנה 

כהן דניאלביטול זמן עפי מספר קמ

חלפון יהודהנסיעות

אל עטאונה מוחמדשירותי יעוץ בנושא מנעולים

לוין יגאל ישראלהרצאה

אזנקוט משהשירותי הדרכה

אזנקוט משהמ"שק- שכר מומחה

אזנקוט משהח הכנה"דו

אזנקוט משההחזרי הוצאות

אזנקוט משהשעה- שירותי יעוץ 

אזנקוט משהח הכנה"דו



אזנקוט משההחזר הוצאות

אזנקוט משהמ לאתיופיה"שק

אזנקוט משהח הכנה"דו

אזנקוט משהמ לקמרון"שק

אזנקוט משהח הכנה"דו

אזנקוט משהשכר מומחה

גבאי צבידוח הכנה

(ר"ע)בודו למען שלום 27/9-נציג ציבור בוועדה ב

(ר"ע)זכרון העתיד שירותי יעוץ חינוך

(ר"ע)זכרון העתיד תלמידים ואימהות' פלס-'דיאלוג ישר- סדנא

(ר"ע)מזרח תיכון - אולטימייט פיס תערוכה- שירותי חינוך ותרבות

(ר"ע)רצים ללא גבולות שירותי תרבות וספורט

(ר"ע)רצים ללא גבולות קבוצת ריצה-שירותי הסברה

(ר"ע)רצים ללא גבולות קבוצת ריצה- שירותי הסברה

(ר"ע)רצים ללא גבולות קבוצת ריצה- שירותי הסברה

(ר"ע)רצים ללא גבולות קבוצת ריצה-שירותי הסברה

מ"אינטרלוק פיתוח בעקבוצת ריצה-שירותי הסברה

מ"אינטרלוק פיתוח בעמ ויאטנם"שק

מ"אינטרלוק פיתוח בעח הכנה"דו

מ"אינטרלוק פיתוח בעמ לויאטנם"שק

מלון דן בוטיק ירושליםדוח הכנה

מלון דן בוטיק ירושליםחדר יחיד רגיל אורחים

מלון דן בוטיק ירושליםמ"ארוחת צהרים ללא מע

מ"פרץ נירוסטה בעלינת מלווה

קפלינסקי חדוהסל איסוף לתעלת ניקוז מנירוסטה

קפלינסקי חדוההרצאה בנושא כלכלה

קפלינסקי חדוהשעת הכנה

בר און אלחנן יוסףהרצאה

בר און אלחנן יוסףמ טוקיו"שק

בר און אלחנן יוסףח הכנה"דו

בר און אלחנן יוסףח"ייעוץ בנושא פרוטוקול בי

חלבי פותההחזר נסיעות

מ"גפן ייעוץ ניהולי בעקייטרינג דרוזי לועדת מכרזים- כיבוד 

מודעות וחשיבה, עמותה לשמחה- עם שמח שאלונים לקורס מנהלים

גרינברג דןשירותי אירוח

גרינברג דןמ לגאנה"שק

גרינברג דןח הכנה"דו

גרינברג דןמ לגאנה"שק

זיו מריםח הכנה"דו

זיו מרים13/9- נציגת ציבור בוועדה

זיו מריםשירותי כוח אדם

מ"אחזקות ויזמות בע. י. אריאלהעסקת גימלאי

מ"אחזקות ויזמות בע. י. אריאלשירותי אירוח

מ"אחזקות ויזמות בע. י. אריאלערב במסעדת אלומה.א

מ"אחזקות ויזמות בע. י. אריאלדיאלוג אמריקאים-צהרים.א

מ"אחזקות ויזמות בע. י. אריאלד"משלחת מחמ-צהרים.א

מ"אחזקות ויזמות בע. י. אריאלצ כולל שירות"א

מ"אחזקות ויזמות בע. י. אריאלמשלחת יפנית-צהרים.א

מ"מד בע- ליגטו שירותי אירוח

קפלן ברקתשלום לאוצרת/שירותי הפקה 

קפלן ברקד לירדן"קנ

כהן עומרי יוסףח הכנה"דו

כהן עומרי יוסףיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 



כהן עומרי יוסףיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג  

כהן עומרי יוסףיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

(ר"ע)סטארטאו יעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

(ר"ע)סטארטאו טיסה לזוכים בתחרות. מימון כ

מ"הסמינר הישראלי בע. א.ת.א.אשירותי סיור

מ"הסמינר הישראלי בע. א.ת.א.אשירותי אירוח

מ"הסמינר הישראלי בע. א.ת.א.אמלון-שירותי ליווי פרויקט

מ"הסמינר הישראלי בע. א.ת.א.אמזון-שירותי ליווי פרויקט

מ"הסמינר הישראלי בע. א.ת.א.ארכב-שירותי ליווי פרויקט

מ"הסמינר הישראלי בע. א.ת.א.אמלון- שירותי ליווי פרויקט 

שוורצמן דוד אלברטומזון- שירותי ליווי פרויקט 

שוורצמן דוד אלברטושכר מומחה

שוורצמן דוד אלברטוח הכנה"דו

שוורצמן דוד אלברטומ להונדורס"שק

שוורצמן דוד אלברטומ להונדורס"שק

שוורצמן דוד אלברטוח הכנה"דו

שוורצמן דוד אלברטומ להונדורס"שק

שוורצמן דוד אלברטוח הכנה"דו

שוורצמן דוד אלברטושירותי הדרכה

מ"רקיע שירותי הסעדה בעהחזר הוצאות

דיקשטיין פנחס משהקייטרינג27/6/16א צ 

מ"דוד ויוסף אוכל רחוב בעהרצאה- כנס לוטר 

מ"דוד ויוסף אוכל רחוב בעשירותי אירוח

אמיתי יעקבמשלוח מונית

ברקוביץ ירוןהעסקת גימלאי

ברקוביץ ירוןתשלום נסיעות

ברקוביץ ירוןשרותי ייעוץ

מ"דר ניהול עסקי בע. א.ישרותי ייעוץ

בורדמן בוריסשירותי התקנת מערכת חימום בגג

בורדמן בוריסשרותי ייעוץ

לביא דיקלהדוח הכנה

לביא דיקלהסדנא

מ"איילת אלומיניום בעסדנא

גלמן אמירפירוק והחלפת זכוכית בקיר מסך

גלמן אמירד לויאטנם"קנ

דליות דוריתח הכנה"דו

דליות דוריתמתרגומנית

דליות דוריתחצי יום עבודה

מ"קפה גרג שדרות בעתרגום סימולטני באויר

(גיל)אלגאוי ברוך ח בלגיה"ארוחת צהריים שה

ר"ע)ישראל - האגודה לפיתוח בינלאומי נדרית הערביה הראש'הפקת סרטון תדמית טרנסג

רבינוביץ אלכסנדרהחזר הוצאות כנס הפיתוח

רבינוביץ אלכסנדרד תורכמניסטן"קנ

המרכז ללימודי קרמיקה על שם יששכר וידוח הכנה

שני אילוןהשתתפות משרד

שני אילוןמ לגאנה"שק

ארז נגהדוח הכנה

אורבך דןהשתתפות משרד

אורבך דןתכנון מדיני-2.8-הרצאה  ב

אורבך דןשעות הכנה

אורבך דןמ"ק' ביטול זמן עפי מס

מ"צימרמן מדיה בעתשלום נסיעות

ליבנה לילךט"ם אמל"כנס עמזי



פרץ יהושוע יניבכרטיסי טיסה/השתתפות משרד

מ"מדיטסט הרוש בעסנדוויץ ארומה

רטאוס אלטשולר לאורה רותתיקון צינור ספרינקלרים

רטאוס אלטשולר לאורה רותד פנמה וקוסטה ריקה"קנ

רטאוס אלטשולר לאורה רותדוח הכנה

רטאוס אלטשולר לאורה רותד לתאילנד"קנ

בלולו אסףח הכנה"דו

בלולו אסף32GBדיסק און קי 

בלולו אסףמטען

בלולו אסףאביזרים לרכב

רודיס רינתכיסוי

רודיס רינת שעות200שעת טיפול פסיכולוגי עד 

בר גיורא דבורהיעוץ שוטף-  שירותי פסיכולוג 

מ"מחם טכניקס בע שעות200שירותי ייעוץ עבודה סוציאלית עד 

מ"מחם טכניקס בע עם כתף פלדהM5בורג 

מ"מחם טכניקס בעמ לפח" מ7.2מקדח 

מ"מחם טכניקס בעפלייר סמרור אומים

מ"מחם טכניקס בעפלייר סמרור אומים

מ"מחם טכניקס בע עם כתף פלדהM5בורג 

מ"מחם טכניקס בעמ לפח" מ7.2מקדח 

רנפורד מזל1TB 2.5דיסק 

רנפורד מזלשרותי ייעוץ

רנפורד מזלהחזר הוצאות

רנפורד מזלשרותי ייעוץ

מ"איישיפי בעהחזר הוצאות

מ"איישיפי בע32GBדיסק און קי 

מ"איישיפי בע5כבל טויקו לאייפון 

מ"איישיפי בעusb מיקרו apexכבל 

מ"איישיפי בעpower אמפר  2.1מטען נייד 

מ"איישיפי בעapex שתי יציאות 4.8מטען רכב 

מ"כ בנייה ומסגרות בע.ש.ש4כבל לאייפון 

מ"כ בנייה ומסגרות בע.ש.ששרשרת לרמפת פריקה+מעקה נשלף 

מ"כ בנייה ומסגרות בע.ש.שרשת הצללה גדולה

מ"כ בנייה ומסגרות בע.ש.שצבע סופי+מאחז ללפיד מברזל מגולוון

מ"כ בנייה ומסגרות בע.ש.שציר מוביל לדלתות באודיטוריום

מ"כ בנייה ומסגרות בע.ש.שתיקון רגלי שולחן ברזל

מ"כ בנייה ומסגרות בע.ש.שמתקן לשק מחזור

מ"כ בנייה ומסגרות בע.ש.שתיקון שולחנות מתקפלים

דאבי אדוארדו מריוד"זוג מאחזי יד עבור ירידה לממ

דאבי אדוארדו מריוהדרכה מורה דרך

ישראל אריאלה30/11/16מורה דרך 

ישראל אריאלה13/9/16א צ קיטרינג 

שנית נימרודמלווה13/9/16א צ קיטרינג 

שנית נימרודשירותי הפקה סרטוני תדמית

מ"דינמיקה דיזיין בעשירותי הפקה סרטוני תדמית

גיצלטר עמית ראסל2תכנון ססמי לכלוב מחשבים גנרי 

ווייס אוריסדרה דקומנטרית

ווייס אורישכר מומחה

מ"סאם סייל בעדוח הכנה

מ"סאם סייל בעמטענים ניידים לרכב

מ"כרם הופעות בעמטען

קינן קלאוזנר אהוד קלמןסיור והדרכה ביקב

פרקש פינק נעמייולי- נציג ציבור בוועדות 



פרקש פינק נעמיד לטנזניה"קנ

כץ דוד סטיבןהכנה" דו

מוצרי מתכת מ לחמן בעמהרצאה

טרדלר מרינהד אובקיסטן"קנ

כהן דודח הכנה"דו

כהן דודסנדוויץ בשרי

כהן דודסנדוויץ פרווה

שרה-וליה'בנבנישתי ג.נוהל חרום חדר מצב- סנדווצים 

שרה-וליה'בנבנישתי גד לטנזניה"קנ

חשביה סערח הכנה"דו

חשביה סערד לאדיס"קנ

וולפסון טלח הכנה"דו

וולפסון טל27/12הרצאה -קורס כלכלה

וולפסון טל1רמה - הרצאה 

וולפסון טלשעת הכנה

וולפסון טלנסיעות

מ"קימיניס בעביטול זמן

דותן דרורהרצאות בלטביה

דותן דרורד לקמרון"קנ

בן יהודה יורםח הכנה"דו

בן יהודה יורםד לאדיס"קנ

מ"אלשמע חיש בעח הכנה"דו

מ"אלשמע חיש בעארוחת מלווים צהרים

מ"אלשמע חיש בעצהרים- ארוחת מלווים 

מ"אלשמע חיש בעמשלוח מונית

מ"אלשמע חיש בעארוחת צהרים מלווה

מ"אלשמע חיש בעמשלוח

מ"אלשמע חיש בע11/1/17-כריכים ב

מ"אלשמע חיש בעמשלוח

מ"אלשמע חיש בע19/1/17א צ מלווים 

מ"אלשמע חיש בעמשלוח

מ"אלשמע חיש בעצ מלווים"א

מ"חיים ברסנו בעמ"משלוח משרד רה

מ"אל ניהול והשקעות בע-מיהארכת נקודת תידלוק מיכל סולר

בן משה נורית שרהשירותי אירוח

טבול שיבנות זוג שליחים/אימון אישי בני

ל"קרן נכי צהפירוק וריצוף שיש באולם דיונים

מ"הום מייד דוקס בעindoorקורס מנהלי מחלקות 

מ"יומן מסע בערכישת זכיות הקרנה- שירותי הפקה 

מ"ניו ויזיין פרודוקשיונס בעפעילות בקורס מנהלים

(ר"ע)עמותת מעייני תקווה רכישה והפצה של סרט

רייכמן יוסףסיוע הומניטרי

רייכמן יוסףמ לסיירה ליאון"שק

איגל כרמלהח הכנה"דו

איגל כרמלהד לויאטנם"קנ

זכאי אברהםח הכנה"דו

שוסטק אבשלוםתקרת חדר ישיבות שניר- עבודות איטום  

שוסטק אבשלוםמ לסיירה ליאון"שק

טופורוב פריימן ורהח הכנה"דו

טופורוב פריימן ורהד לבלארוס"קנ

שבתאי צפורהח הכנה"דו

שבתאי צפורהמ לסיירה ליאון"שק

גולובנקו מרינהח הכנה"דו



גולובנקו מרינהד לבלארוס"קנ

מכללת הגלילח הכנה"דו

רחום משהשירותי הסברה

רחום משהערכת חירום לעובד בארץ

ניסקו קרני תכלת שותפות מוגבלתל''ערכת חירום לעובד בחו

מאללינסקה אדריאנהS2 GLO BALLמנורה תלויה 

מריה לאורהדמי מחיה- השתתפות משרד

ויקוטוריה וולנבורגהשתתפות משרד

Palina Mahilinaהשתתפות משרד דמי מחיה

Odlova Marketa חודשים8דמי מחיה עבור 

Guo Ruiתשלום מלגה

wang Ziתשלום מלגה

Cubric Nicolinaתשלום מלגה

BaZan Guillaumeתשלום מלגה

kokuashvili likaתשלום מלגה

augspurger jens uweתשלום מלגה

Dau Corinnaתשלום מלגה

Dik Johnתשלום מלגה

Schloesser Annegretתשלום מלגה

Souja Wiedeuiannתשלום מלגה

Gerni Stylianiתשלום מלגה

ELENI RODITתשלום מלגה

VIKTOR EICHNERתשלום מלגה

David Peter Forrasתשלום מלגה

Kormos Boglarkaתשלום מלגה

PETER ONODYתשלום מלגה

ANNA ADEL UJVARIתשלום מלגה

DEBARATI BHATTACHARYAתשלום מלגה

Kalyan Deתשלום מלגה

RUPAK KUMARתשלום מלגה

ILARIA BRIATAתשלום מלגה

MYUNGWAN JANGתשלום מלגה

KYOUNGSIK KIMתשלום מלגה

OLGA PETROVAתשלום מלגה

MARIANA DE ALBA THOMPSONתשלום מלגה

MAARTEN BRAMתשלום מלגה

MARIA ELZBIETH JUREKתשלום מלגה

RADOSLAW KOLKOWSKIתשלום מלגה

MARIA EWA PIEKARSKAתשלום מלגה

MAGDALENA KATARZYNA WDOWIAKתשלום מלגה

ZIELINSKA KAROLINAתשלום מלגה

DAVID FRANCO FUTSCHER PEREIRAתשלום מלגה

PAULA GRETA CRISTINAתשלום מלגה

DRAGHICI SORINA ALEXANDRAתשלום מלגה

EKATERINA PESKOVAתשלום מלגה

POLINA MILOJEVICתשלום מלגה

DENISA NESTAKOVAתשלום מלגה

AMAIA ZUAZUA ROSתשלום מלגה

MICHELLE SHIRLEY AMMANNתשלום מלגה

GOKHAN BATUתשלום מלגה

ROBERT KEITH ALASTAIR PINFOLDתשלום מלגה

Angela Asir Ramasamy Victorתשלום מלגה

Mariasole Giuffreתשלום מלגה



Ivette Margarita Ortega Ibarraתשלום מלגה

Jaime morella romeroתשלום מלגה

Dikmen Ozgurתשלום מלגה

Aleksandra Ivanovaתשלום מלגה

Gao Jieתשלום מלגה

Yu Haijieתשלום מלגה

Wang Ranתשלום מלגה

Juliette Rachel Samimiתשלום מלגה

Kaja Boumanתשלום מלגה

Gokhan Cinkaraתשלום מלגה

Matic Kastelecתשלום מלגה

Jacobs Jolique Anne Maritteתשלום מלגה

Natalie Raidlתשלום מלגה

Cyterna Air LLCתשלום מלגה

.משרד החוץ- ועד העובדים שירותי כיבוי אש

ועד הגימלאים משרד החוץביטוח שיניים

מ"קותי שיווק ואספקה בעועד עובדים-גימלאים

מ"קותי שיווק ואספקה בעכוס חד פעמית לשתיה חמה

מ"קותי שיווק ואספקה בעכוס חד פעמית לשתיה קרה

מ"קותי שיווק ואספקה בעכפית חד פעמית

מ"קותי שיווק ואספקה בעמזלג חד פעמי

מ"קותי שיווק ואספקה בעסכין חד פעמית

מ"קותי שיווק ואספקה בעגביע חד פעמי ליין

מ"קותי שיווק ואספקה בעמפה לשולחן חד פעמית

מ"קותי שיווק ואספקה בעצלחת חד פעמית גדולה

מ"גילת סאטקום בעצלחת חד פעמית קטנה

בעמ (1974)קרביץ מדבקות נוטריוניות אדומות

מ"אגודה שיתופית חקלאית בע- מכסף סכין שולחן לחדר אוכל בשרי

מ"אגודה שיתופית חקלאית בע- מכסף מזלג שולחן לחדר אוכל בשרי

מ"אגודה שיתופית חקלאית בע- מכסף כף שולחן לחדר אוכל בשרי

מ"אגודה שיתופית חקלאית בע- מכסף כפית

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מזלגון

בעמ (1974)קרביץ ' יח25- '  דק74 לצריבה CDדיסק 

בעמ (1974)קרביץ 

בעמ (1974)קרביץ BROTHERטונר שחור מקורי למדפסת משולבת 

"אינטגרציה ותשתיות בע. טי.מטריקס אי782טונר שחור למדפסת 

מ"דורקום מחשבים בעסוללה רגילה למחשב נייד

40001148

40001148

40001148

40001148

40001148

40001148

40001148

40001148

מ"דנגוט מחשבים בעמשענת גב

מ"זרם ישר בע

מ"גליקום שיווק ביעסוללה רגילה למחשב נייד

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.אסי" בלמCDR 700Mמדייה 

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.א1503קומקומים דולפין 

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 365016 16"מאווררים 

מ"פיתוח רעיונות וייצור בע. אם.די.איBROTHER'  מ8מ " מ12סרט מדבקות פלסטיות 

בעמ (1974)קרביץ דיספנסרים לאבקות



בעמ (1974)קרביץ מדבקות שפה צרפתית למקלדת

בעמ (1974)קרביץ 

בעמ (1974)קרביץ 782טונר שחור למדפסת 

בעמ (1974)קרביץ 

מ"חשמל ישיר ירושלים בע

מ"חשמל ישיר ירושלים בעD-18קופסא ריקה 

בעמ (1974)קרביץ מתאם לבנדר

בעמ (1974)קרביץ 

מ"חברת אליק נכסים והובלות בע

מ"חברת אליק נכסים והובלות בע19סעיף -אריזות עץ 

מ"חברת אליק נכסים והובלות בע26סעיף - אריזות עץ 

מ"טלקול פתרונות תקשורת בע"40-  אריזה ל38סעיף - אריזות עץ 

 ב2001חנן מכשירי כתיבה ומוצרי נייר מערכת ראש למוקדנים

 ב2001חנן מכשירי כתיבה ומוצרי נייר  מגירות6- ארגז מגירות לשולחן 

מ"חברת אליק נכסים והובלות בע מגירות4- ארגז מגירות לשולחן 

מ"חברת אליק נכסים והובלות בע12סעיף - אריזות עץ 

מ"דנגוט מחשבים בע26סעיף - אריזות עץ

40001244

40001244

40001244

40001244

40001244

40001247

בעמ (1974)קרביץ סרט אדום

מ" בע1995קומפיוטרגרד טכנולוגיות 782טונר שחור למדפסת 

מ"בע (1983)ברס שווק . גסרט למינציה

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי כבל סיב אופטי

מ"גליקום שיווק ביעלבן/ שחורW11 פלורסנטי P.Lמנורת שולחן 

מ"הראל טכנולוגיות מידע בערמקול למחשב

" מ"טרדינג ירושלים בע" - אול סאל

"מ  סמל המדינה זהב" ס23-צלחת מנה עיקרית  מ"טרדינג ירושלים בע" - אול סאל

"סמל המדינה בזהב- 12קערת מרק   מ"טרדינג ירושלים בע" - אול סאל

בעמ (1974)קרביץ כדון לחלב כולל הדפסת סמל מדינה בכחול

מ"מדיהקומפני בע. ח.ד

מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.א

"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי מערב אירופאי

יוחנן ליפשיץ ושות בעמpt105מכשיר לייצור תוויות 

יוחנן ליפשיץ ושות בעמ טכנאיםDEMOמכשיר 

מ"בע (1983)ברס שווק . גDEMOסרט למכשיר 

יוחנן ליפשיץ ושות בעמ צלעות7רדיאטור - תנור חימום חשמלי 

 צלעות14רדיאטור - תנור חימום חשמלי 



מ"ערך ההזמנה כולל מעתאריך סיום תוקףתאריך יצירת הזמנהאופן רכישהמטבע הזמנה

ILS19/07/201679,060.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS19/07/201616,000.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS04/08/201610,000.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS04/09/201631/12/201612,090.00פטור ממכרז

ILS08/09/20163,552.00פטור ממכרז

ILS09/11/20162,000.00פטור ממכרז

ILS09/01/2017360.00פטור ממכרז

ILS04/08/20160.00פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/20160.00פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/20160.00פטור ממכרז

ILS 15/08/20160.00חברה ממשלתית - (7)4תקנה - מכרז סגור

ILS17/08/201631/12/2016385,000.00פטור ממכרז

ILS 19/07/20162,826.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS21/07/20163,597.75פטור ממכרז

ILS21/07/2016206.80פטור ממכרז

ILS25/07/20160.00פטור ממכרז

ILS25/07/20160.00פטור ממכרז

ILS25/07/20160.00פטור ממכרז

ILS25/07/20160.00פטור ממכרז

ILS25/07/20160.00פטור ממכרז

ILS06/07/20160.00פטור ממכרז

ILS06/07/20160.00פטור ממכרז

ILS06/07/20160.00פטור ממכרז

ILS06/07/20160.00פטור ממכרז

ILS06/07/20160.00פטור ממכרז

ILS07/07/20160.00פטור ממכרז

ILS07/07/20160.00פטור ממכרז

ILS07/07/20160.00פטור ממכרז

ILS07/07/20160.00פטור ממכרז

ILS07/07/20160.00פטור ממכרז

ILS01/08/20162,100.00פטור ממכרז

ILS02/08/20165,750.00פטור ממכרז

ILS21/11/20169,900.00פטור ממכרז

ILS27/09/2016300,000.00פטור ממכרז

ILS30/11/20164,500.00פטור ממכרז

ILS08/12/20163,500.00פטור ממכרז

ILS27/09/201690,000.00פטור ממכרז

ILS14/06/201635,567.50אחר

ILS26/07/2016130,000.00אחר

ILS26/07/201613,000.00אחר

ILS14/06/201631/12/201650,000.00אחר

ILS11/09/201616,000.00פטור ממכרז

ILS08/12/20160.00פטור ממכרז

ILS08/12/2016800.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS15/12/201679,060.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS07/08/20160.00פטור ממכרז

ILS14/06/201631/12/20160.00אחר

ILS15/09/20161,990.22התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS12/07/20165,250.00פטור ממכרז

ILS25/07/2016113,111.76התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS14/09/201645,936.63התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS14/09/2016925.93התקשרות עם גופים ממשלתיים



ILS14/09/20166,326.94התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS14/09/201614,355.52התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS22/09/201628,839.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS25/09/201667,545.02התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS10/10/201631/12/2016485.00פטור ממכרז

ILS28/08/2016485.00פטור ממכרז

ILS09/08/2016485.00פטור ממכרז

ILS11/01/201767,545.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS11/01/201767,545.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS02/08/201631/12/2016#########פטור ממכרז

ILS05/09/20161,633.10התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS05/09/20160.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS05/09/20160.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS05/09/20160.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS05/09/201613,064.80התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS05/09/20166,532.40התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS05/09/20162,799.60התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS 17/11/201631/12/201660,000.00חברה ממשלתית - (7)4תקנה - מכרז סגור

ILS16/11/20164,320.00פטור ממכרז

ILS13/11/201668,000.00פטור ממכרז

ILS22/09/20163,500.00פטור ממכרז

ILS18/09/20164,600.00פטור ממכרז

ILS27/09/201685,800.00פטור ממכרז

ILS27/09/201623,000.00פטור ממכרז

ILS29/08/2016550.00פטור ממכרז

ILS02/08/2016500.00פטור ממכרז

ILS02/08/20161,500.00פטור ממכרז

ILS07/08/201631/12/201730,000.00פטור ממכרז

ILS18/08/20162,000.00פטור ממכרז

ILS18/08/20162,500.00פטור ממכרז

ILS27/07/20160.00פטור ממכרז

ILS09/01/20171,000.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS09/01/20173,200.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS09/01/20172,500.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS09/01/20175,000.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS01/01/20177,080.00פטור ממכרז

ILS01/01/20171,500.00פטור ממכרז

ILS14/12/20169,000.00פטור ממכרז

ILS14/12/2016975.00פטור ממכרז

ILS07/12/201613,000.00פטור ממכרז

ILS07/09/20163,000.00פטור ממכרז

ILS07/09/20162,372.00פטור ממכרז

ILS09/10/2016261.00פטור ממכרז

ILS21/11/201650,000.00פטור ממכרז

ILS 23/11/201631/12/2016500,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS16/11/201631/12/20160.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS16/11/201631/12/2016#########התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS16/11/201631/12/2016#########התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS15/12/2016#########התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS14/06/201618,782.00אחר

ILS20/07/201628,750.00פטור ממכרז

ILS13/12/2016360.00פטור ממכרז

ILS05/07/20161,800.00פטור ממכרז



ILS14/09/20169,900.00פטור ממכרז

ILS25/10/201624,870.00פטור ממכרז

ILS29/11/2016580.00פטור ממכרז

ILS04/01/20171,694.64פטור ממכרז

ILS26/10/201612,921.63פטור ממכרז

ILS01/11/20161,694.64פטור ממכרז

ILS01/11/20162,824.40פטור ממכרז

ILS01/11/20161,694.64פטור ממכרז

ILS27/09/20163,460.80פטור ממכרז

ILS18/09/20161,694.64פטור ממכרז

ILS10/11/20161,694.64פטור ממכרז

ILS12/09/201622/09/20161,694.64פטור ממכרז

ILS31/08/201631/12/2016#########כבישי אגרה/ארנונה/מים/תשלומי חשמל

ILS31/08/201631/12/2016651,688.00כבישי אגרה/ארנונה/מים/תשלומי חשמל

ILS10/08/20161,694.64פטור ממכרז

ILS14/06/201612,921.63אחר

ILS06/09/201631/12/2016150,001.02כבישי אגרה/ארנונה/מים/תשלומי חשמל

ILS24/07/201610,436.40פטור ממכרז

ILS08/09/20160.00פטור ממכרז

ILS03/11/20160.00פטור ממכרז

ILS03/11/20160.00פטור ממכרז

ILS20/09/20165,149.17פטור ממכרז

ILS20/09/20164,580.55פטור ממכרז

ILS20/09/20160.00פטור ממכרז

ILS02/11/20164,240.00פטור ממכרז

ILS19/07/20160.00פטור ממכרז

ILS19/07/20160.00פטור ממכרז

ILS19/07/20160.00פטור ממכרז

ILS 13/10/2016118,940.70מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/10/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/10/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS13/09/20160.00פטור ממכרז

ILS13/09/20160.00פטור ממכרז

ILS08/09/201631/12/201618,996.12פטור ממכרז

ILS08/09/201631/12/20161,007.37פטור ממכרז

ILS06/11/20161,485.00פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/201621,730.00פטור ממכרז

ILS18/09/201619/12/20165,320.00פטור ממכרז

ILS18/09/201619/12/20162,166.00פטור ממכרז

ILS18/09/201619/12/20162,514.00פטור ממכרז

ILS18/09/201626/11/201640,000.00פטור ממכרז

ILS13/12/20161,100.00פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS19/07/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS14/07/20161,125.00פטור ממכרז

ILS14/06/20161,575.00אחר

ILS18/09/2016600.00פטור ממכרז

ILS20/09/2016272.00פטור ממכרז

ILS26/09/20161,485.00פטור ממכרז

ILS12/12/20161,540.00פטור ממכרז

ILS05/12/2016600.00פטור ממכרז

ILS04/08/20161,000.00פטור ממכרז

ILS24/07/20163,000.00פטור ממכרז



ILS08/09/201614/12/20165,000.00פטור ממכרז

ILS08/09/201614/12/20163,750.00פטור ממכרז

ILS22/09/201616/12/201620,000.00פטור ממכרז

ILS14/06/201664,200.00אחר

ILS14/06/201651,490.00אחר

ILS28/08/201610/08/20164,200.00פטור ממכרז

ILS28/08/201610/08/20165,000.00פטור ממכרז

ILS07/11/2016700.00פטור ממכרז

ILS10/07/2016400.00פטור ממכרז

ILS18/12/20163,299.40פטור ממכרז

ILS18/12/20161,257.75פטור ממכרז

ILS18/12/20161,368.90פטור ממכרז

ILS18/12/20162,164.50פטור ממכרז

ILS18/12/20161,872.00פטור ממכרז

ILS27/07/201631/12/201620,000.00פטור ממכרז

ILS14/08/201612/12/2016176,000.00פטור ממכרז

ILS14/08/201612/12/201648,800.00פטור ממכרז

ILS14/08/201612/12/201666,000.00פטור ממכרז

ILS01/09/201612/12/201533,400.00פטור ממכרז

ILS09/10/20166,900.00פטור ממכרז

ILS15/12/201620/12/201620,000.00פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/20169,750.00פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS26/07/201631/12/201677,260.00פטור ממכרז

ILS25/07/201698,302.50פטור ממכרז

ILS30/11/201631/12/2016144,100.00פטור ממכרז

ILS18/12/20162,905.00פטור ממכרז

ILS14/12/2016665.00פטור ממכרז

ILS14/12/2016840.00פטור ממכרז

ILS14/12/20160.00פטור ממכרז

ILS14/06/2016502,314.00אחר

ILS14/06/2016281,039.01אחר

ILS14/06/2016320,944.25אחר

ILS14/06/2016320,944.25אחר

ILS07/09/20163,000.17פטור ממכרז

ILS26/10/20160.00פטור ממכרז

ILS 30/11/201615/12/2016160,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS15/12/201601/09/2016304,200.00פטור ממכרז

ILS30/10/20160.00פטור ממכרז

ILS05/10/20162,700.00פטור ממכרז

ILS22/09/201631/12/20167,000.00פטור ממכרז

ILS09/11/20162,181.40פטור ממכרז

ILS09/11/20165,020.46פטור ממכרז

ILS09/11/201613,416.17פטור ממכרז

ILS17/08/201631/12/201610,000.00פטור ממכרז

ILS13/10/201624/10/201640,000.00פטור ממכרז

ILS27/11/201614,797.89פטור ממכרז

ILS27/07/201631/12/20163,000.00פטור ממכרז

ILS27/07/201631/12/201645,000.00פטור ממכרז

ILS04/07/20162,560.00פטור ממכרז

ILS04/07/20161,080.00פטור ממכרז

ILS04/07/20163,936.00פטור ממכרז

ILS04/07/20161,517.00פטור ממכרז



ILS04/07/20161,025.00פטור ממכרז

ILS04/07/2016900.00פטור ממכרז

ILS04/07/2016900.00פטור ממכרז

ILS27/07/201631/12/201614,850.00פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/20164,563.00פטור ממכרז

ILS11/12/201627,500.00פטור ממכרז

ILS10/08/20161,485.00פטור ממכרז

ILS10/08/201630.01פטור ממכרז

ILS24/11/20163,500.00פטור ממכרז

ILS24/11/2016240.00פטור ממכרז

ILS01/11/2016240.00פטור ממכרז

ILS01/11/20161,020.00פטור ממכרז

ILS22/09/201631/12/20160.00פטור ממכרז

ILS14/06/2016700.00אחר

ILS04/12/2016800.00פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/201650,000.00פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/20164,000.00פטור ממכרז

ILS28/08/201631/12/201650,000.00פטור ממכרז

ILS06/09/201620/09/201660,000.00פטור ממכרז

ILS04/08/201631/12/201670,000.00פטור ממכרז

ILS11/12/201617/12/201616,800.00פטור ממכרז

ILS14/12/201610,246.06פטור ממכרז

ILS14/12/201618,200.00פטור ממכרז

ILS08/08/2016108,300.00פטור ממכרז

ILS14/08/201631/12/201611,550.00פטור ממכרז

ILS14/08/201631/12/201612,296.00פטור ממכרז

ILS29/08/201603/08/201630,568.00פטור ממכרז

ILS27/07/201631/12/20167,000.00פטור ממכרז

ILS29/11/201615/12/201610,000.00פטור ממכרז

ILS14/06/20162,000.00אחר

ILS26/10/201627/11/2016220,000.00פטור ממכרז

ILS26/10/201627/11/20160.00פטור ממכרז

ILS26/10/201627/11/20160.00פטור ממכרז

ILS26/10/201627/11/20160.00פטור ממכרז

ILS13/11/2016440.00פטור ממכרז

ILS05/12/20160.00פטור ממכרז

ILS07/11/20168,658.00פטור ממכרז

ILS24/07/20167,020.00פטור ממכרז

ILS05/07/20161,260.20פטור ממכרז

ILS05/07/2016700.00פטור ממכרז

ILS12/07/2016150.93פטור ממכרז

ILS04/07/20165,040.29פטור ממכרז

ILS04/07/2016300.03פטור ממכרז

ILS08/11/2016160.29פטור ממכרז

ILS09/11/2016304.20פטור ממכרז

ILS26/10/2016160.29פטור ממכרז

ILS10/10/2016540.01פטור ממכרז

ILS22/08/20161,930.50פטור ממכרז

ILS06/09/2016340.00פטור ממכרז

ILS06/09/2016249.91פטור ממכרז

ILS06/09/2016159.94פטור ממכרז

ILS08/09/2016170.00פטור ממכרז

ILS21/08/2016299.99פטור ממכרז



ILS21/11/20161,638.00לא בשימוש

ILS20/11/20161,872.00לא בשימוש

ILS20/11/20161,638.00לא בשימוש

ILS03/07/2016400.00פטור ממכרז

ILS03/07/2016372.00פטור ממכרז

ILS14/06/2016400.00אחר

ILS24/07/201631/12/201625,272.00פטור ממכרז

ILS21/07/201622,630.00פטור ממכרז

ILS18/07/2016508.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/2016400.00אחר

ILS14/06/2016412.00אחר

ILS09/11/2016544.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS06/11/20160.00פטור ממכרז

ILS27/10/2016592.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/11/2016600.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS11/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/08/2016800.00פטור ממכרז

ILS09/08/2016192.00פטור ממכרז

ILS11/09/2016460.00פטור ממכרז

ILS07/09/2016400.00פטור ממכרז

ILS07/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS22/08/20161,680.00פטור ממכרז

ILS22/08/20161,260.00פטור ממכרז

ILS25/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/12/2016540.00פטור ממכרז

ILS04/12/201631/12/201772,000.00פטור ממכרז

ILS29/11/2016460.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/12/20160.00פטור ממכרז

ILS11/12/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS11/12/2016480.00פטור ממכרז

ILS11/12/2016264.00פטור ממכרז

ILS29/08/2016912.00פטור ממכרז

ILS08/08/201609/08/2016294.00פטור ממכרז

ILS04/08/201650,000.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS26/09/2016380.00פטור ממכרז

ILS14/06/2016912.00אחר

ILS12/09/20160.00פטור ממכרז

ILS08/08/20161,705.86פטור ממכרז

ILS26/07/20169,919.26פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20163,300.03אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS25/07/201619,600.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/07/20161,400.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/07/20161,149.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/07/20161,149.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/07/2016919.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/07/2016919.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/07/2016919.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/07/2016919.99מכרז סגור ממוכן מהיר



ILS25/07/2016839.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS12/07/2016549.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS04/08/201644,413.20מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/08/201626/08/201629,484.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/08/201626/08/20164,949.94מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/08/201626/08/20162,729.89מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/08/201626/08/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/08/201626/08/20163,679.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/08/201626/08/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/08/201626/08/2016989.82מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/08/20161,119.90מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/08/2016500.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/08/2016989.82מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/08/2016879.84מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/08/20163,500.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS11/09/20161,400.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס - (8)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 07/09/2016329.94

ILS29/08/2016549.90מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/09/201632,900.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/09/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/09/20165,519.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/09/20162,199.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/08/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/08/20161,919.92מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS26/09/201623,100.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS31/10/2016600.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS31/10/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS31/10/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/10/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/10/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/11/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/11/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/11/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/01/2017235.99פטור ממכרז

ILS04/01/20171,946.97פטור ממכרז

ILS04/01/20171,652.00פטור ממכרז

ILS04/01/2017578.05פטור ממכרז

ILS01/12/20162,759.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/12/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS 01/12/2016432.01מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 12/01/2017234,000.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 12/01/2017234,000.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 14/11/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS15/11/201613,090.08פטור ממכרז

ILS15/11/20160.00פטור ממכרז

ILS 23/11/20162,167.05מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/11/20162,167.05מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS03/11/201632,537.86לא בשימוש

ILS 03/11/20161,519.13מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/11/2016117,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה



ILS 31/10/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 19/09/20161,007.59מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/09/2016456.53פטור ממכרז

ILS 02/08/20162,340.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/20160.00אחר

ILS 17/07/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 17/07/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/07/2016453.49פטור ממכרז

ILS14/07/2016472.10פטור ממכרז

ILS14/06/20162,472.00אחר

ILS12/12/2016288.24פטור ממכרז

ILS26/12/20161,347.84פטור ממכרז

ILS26/12/2016891.07פטור ממכרז

ILS26/12/20162,246.40פטור ממכרז

ILS26/12/2016988.42פטור ממכרז

ILS26/12/20161,769.04פטור ממכרז

ILS26/12/20162,246.40פטור ממכרז

ILS26/12/20162,808.00פטור ממכרז

ILS26/12/20162,568.38פטור ממכרז

ILS14/11/2016384.40פטור ממכרז

ILS14/11/2016176.82פטור ממכרז

ILS15/11/201615,112.00פטור ממכרז

ILS27/09/20169,800.00פטור ממכרז

ILS18/08/20162,355.00פטור ממכרז

ILS11/08/20160.00פטור ממכרז

ILS11/08/20160.00פטור ממכרז

ILS11/08/20160.00פטור ממכרז

ILS11/09/20168,175.00פטור ממכרז

ILS07/09/2016160.00פטור ממכרז

ILS07/09/2016150.00פטור ממכרז

ILS07/09/2016560.00פטור ממכרז

ILS12/07/201615,400.00פטור ממכרז

ILS07/12/20161,570.00פטור ממכרז

ILS07/12/2016660.00פטור ממכרז

ILS15/09/2016524.99פטור ממכרז

ILS26/10/2016813.15פטור ממכרז

ILS22/11/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/11/20165,143.32פטור ממכרז

ILS24/11/20161,439.94פטור ממכרז

ILS07/11/20164,319.83פטור ממכרז

ILS13/10/2016239.99פטור ממכרז

ILS02/11/20161,572.48פטור ממכרז

ILS02/11/2016719.97פטור ממכרז

ILS23/08/20161,200.07פטור ממכרז

ILS09/08/20162,751.84פטור ממכרז

ILS09/08/2016239.99פטור ממכרז

ILS03/08/20161,965.60פטור ממכרז

ILS03/08/20161,320.08פטור ממכרז

ILS 15/09/2016495.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS13/10/2016421.20פטור ממכרז

ILS13/10/2016204.75פטור ממכרז

ILS13/10/20161,842.75פטור ממכרז

ILS13/10/2016468.00פטור ממכרז



ILS 19/09/20167,200.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS12/07/20164,212.00פטור ממכרז

ILS12/07/20161,380.60פטור ממכרז

ILS12/07/2016936.00פטור ממכרז

ILS18/12/20162,940.00פטור ממכרז

ILS29/11/201616,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS29/11/20161,400.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS29/11/20162,309.91מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS29/11/20163,119.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS29/11/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS17/07/20162,808.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/09/20164,000.00פטור ממכרז

ILS01/11/20161,433.58פטור ממכרז

ILS06/11/20161,119.92מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/11/201619,200.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/11/20161,400.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/11/201648,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/11/20163,276.00פטור ממכרז

ILS21/11/201637,465.16פטור ממכרז

ILS12/09/2016719.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS14/06/2016173,791.80אחר

ILS13/12/20162,925.00פטור ממכרז

ILS18/12/20164,000.09פטור ממכרז

ILS01/12/2016599.98פטור ממכרז

ILS04/01/20175,500.12פטור ממכרז

ILS18/07/20164,797.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/07/20164,797.00פטור ממכרז

ILS05/07/20164,780.62פטור ממכרז

ILS05/07/20164,800.04פטור ממכרז

ILS05/07/20164,780.62פטור ממכרז

ILS06/09/20166,720.11מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS06/09/20165,482.62פטור ממכרז

ILS29/08/20165,257.91פטור ממכרז

ILS22/08/20165,266.40פטור ממכרז

ILS16/11/20165,600.00פטור ממכרז

ILS16/11/201619,840.00פטור ממכרז

ILS09/11/2016790.80לא בשימוש

ILS09/11/20161,322.64לא בשימוש

ILS09/11/2016769.78לא בשימוש

ILS09/11/20162,967.88לא בשימוש

ILS09/11/20162,311.17לא בשימוש

ILS13/11/20162,311.17לא בשימוש

ILS01/11/20165,500.12פטור ממכרז

ILS01/11/2016520.65פטור ממכרז

ILS09/08/2016678.60פטור ממכרז

ILS13/07/2016254.48פטור ממכרז

ILS26/07/201618,532.80פטור ממכרז

ILS26/07/20162,486.25פטור ממכרז

ILS20/07/2016660.35פטור ממכרז

ILS20/07/201673.71פטור ממכרז

ILS 14/08/201614,399.70מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS02/08/201650,000.00פטור ממכרז



ILS08/08/20163,580.20פטור ממכרז

ILS28/08/2016284.00פטור ממכרז

ILS28/08/2016264.00פטור ממכרז

ILS28/08/201698.00פטור ממכרז

ILS28/08/2016281.40פטור ממכרז

ILS28/08/2016418.00פטור ממכרז

ILS 07/09/201660,596.64מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS08/09/2016332.00פטור ממכרז

ILS08/09/201698.00פטור ממכרז

ILS08/09/2016160.80פטור ממכרז

ILS08/09/2016209.00פטור ממכרז

ILS 21/11/20163,819.80מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS20/11/2016760.50פטור ממכרז

ILS 27/11/201618,040.77מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS04/01/20172,223.00פטור ממכרז

ILS29/11/20162,281.50פטור ממכרז

ILS30/11/201681.90פטור ממכרז

ILS30/11/2016168.48פטור ממכרז

ILS30/11/201669.73פטור ממכרז

ILS30/11/201693.60פטור ממכרז

ILS30/11/2016194.69פטור ממכרז

ILS30/11/201693.60פטור ממכרז

ILS30/11/2016299.52פטור ממכרז

ILS30/11/201639.31פטור ממכרז

ILS30/11/201638.61פטור ממכרז

ILS30/11/201674.13פטור ממכרז

ILS30/11/20167.61פטור ממכרז

ILS30/11/201659.20פטור ממכרז

ILS30/11/201652.65פטור ממכרז

ILS06/12/2016675.15פטור ממכרז

ILS18/12/2016222.30פטור ממכרז

ILS18/12/2016290.16פטור ממכרז

ILS18/12/2016161.27פטור ממכרז

ILS18/12/2016876.10פטור ממכרז

ILS16/11/2016198.95פטור ממכרז

ILS24/08/2016514.80פטור ממכרז

ILS08/08/20165,850.00פטור ממכרז

ILS17/08/2016480.00פטור ממכרז

ILS27/07/20162,562.30פטור ממכרז

ILS27/07/2016795.66פטור ממכרז

ILS12/07/20161,029.48פטור ממכרז

ILS12/07/2016386.16פטור ממכרז

ILS 13/07/201627/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS25/07/201630/07/20162,947.45מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/07/201630/07/20161,574.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS14/06/20162,750.00אחר

ILS03/08/201611/08/20163,510.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS03/08/201611/08/20161,287.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS29/08/20161,053.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS29/08/20161,123.20מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS29/08/20161,400.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS29/08/20162,100.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS29/08/20163,100.00מכרז סגור ממוכן מהיר



ILS29/08/20164,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS13/09/20162,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS13/09/20162,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS13/09/20163,100.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/11/20162,460.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/11/20164,650.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/11/20162,800.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS23/11/2016349.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS23/11/2016234.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS23/11/2016349.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS23/11/2016234.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS23/11/2016349.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS23/11/2016349.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS21/09/2016210.60מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS19/09/20163,280.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS19/09/20161,550.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS19/09/20162,800.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS19/09/2016783.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS19/09/2016874.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS03/04/2016#########אחר

ILS27/07/201633,696.00פטור ממכרז

ILS 13/07/201621,289.32מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 13/07/20160.02מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS20/09/2016949.47פטור ממכרז

ILS07/12/201623,400.00פטור ממכרז

ILS07/12/20160.00פטור ממכרז

ILS04/04/2016762,444.54אחר

ILS15/08/201631/12/2016837,901.35כבישי אגרה/ארנונה/מים/תשלומי חשמל

ILS15/08/201631/12/201679,572.00כבישי אגרה/ארנונה/מים/תשלומי חשמל

ILS 02/08/201681,900.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 02/08/201681,900.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS04/04/2016#########אחר

ILS14/06/2016190,274.76אחר

ILS03/07/20160.00פטור ממכרז

ILS14/06/2016257,201.10אחר

ILS14/06/20161.17אחר

ILS 15/12/20161,542.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/12/20161,599.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/12/20163,198.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/12/20161,542.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/12/20161,599.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 20/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 20/12/20161,599.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/20162,494.44אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20163,300.00אחר

ILS19/07/20162,750.00פטור ממכרז

ILS26/07/201632,850.00פטור ממכרז

ILS26/07/201643,800.08פטור ממכרז

ILS26/07/20165,616.00פטור ממכרז

ILS26/07/201614,976.00פטור ממכרז

ILS26/07/201608/08/20167,680.00פטור ממכרז

ILS10/07/201613,200.00מכרז סגור ממוכן מהיר



ILS10/07/20168,480.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS13/07/20168,040.00פטור ממכרז

ILS29/08/20161,600.00פטור ממכרז

ILS 22/08/20161,599.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS08/09/20163,731.00פטור ממכרז

ILS16/08/201612,880.00פטור ממכרז

ILS16/08/20165,222.88פטור ממכרז

ILS16/08/201631,214.00פטור ממכרז

ILS16/08/201610,754.64פטור ממכרז

ILS17/08/20167,026.00פטור ממכרז

ILS10/08/20166,360.00פטור ממכרז

ILS10/08/20169,600.00פטור ממכרז

ILS10/08/201613,750.00פטור ממכרז

ILS 06/11/201617,864.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 06/11/20164,988.88מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 06/11/20166,720.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 06/11/20161,123.20מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS07/11/20161,028.00פטור ממכרז

ILS07/11/20160.00פטור ממכרז

ILS07/11/20160.00פטור ממכרז

ILS08/11/20163,190.00פטור ממכרז

ILS09/11/201630,160.00פטור ממכרז

ILS15/11/201613,325.00פטור ממכרז

ILS15/11/2016533.00פטור ממכרז

ILS15/11/20160.00פטור ממכרז

ILS 22/11/201623,452.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/11/20163,118.05מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/11/20162,494.44מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS20/09/20160.00פטור ממכרז

ILS30/10/20163,598.00פטור ממכרז

ILS08/01/201736,745.02פטור ממכרז

ILS14/06/201627,471.60אחר

ILS14/06/201623,224.50אחר

ILS14/06/201611,700.00אחר

ILS14/06/20167,347.60אחר

ILS14/06/201611,700.00אחר

ILS14/06/201635,100.00אחר

ILS14/06/201614,060.48אחר

ILS14/06/2016192.00אחר

ILS11/12/20160.00פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS06/07/20168,775.00פטור ממכרז

ILS06/07/20161,249.56פטור ממכרז

ILS 25/07/201631/01/201721,986.64מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS24/08/20168,303.49פטור ממכרז

ILS24/08/20161,845.09פטור ממכרז

ILS24/08/20162,398.50פטור ממכרז

ILS24/08/2016519.48פטור ממכרז

ILS24/08/20161,960.92פטור ממכרז

ILS24/08/20161,037.88פטור ממכרז

ILS27/11/201631/12/20161,696.50פטור ממכרז

ILS27/11/201631/12/20161,053.00פטור ממכרז

ILS18/12/2016640.00פטור ממכרז



ILS18/12/2016540.00פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS05/07/20163,000.00פטור ממכרז

ILS14/06/201630,218.03אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20161,375.41אחר

ILS 08/12/2016#########מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 21/09/201618,720.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 21/09/201611,700.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 21/09/201614,040.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 21/09/2016#########מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 21/09/201659,595.87מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS25/05/2016#########אחר

ILS25/05/20160.00אחר

ILS25/05/20160.00אחר

ILS25/05/201628,080.00אחר

ILS14/11/201603/12/201625,000.00פטור ממכרז

ILS04/12/20162,304.90פטור ממכרז

ILS06/07/20167,999.88פטור ממכרז

ILS06/07/20161,749.15פטור ממכרז

ILS14/06/20168,775.00פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00פטור ממכרז

ILS14/06/20161,592.14פטור ממכרז

ILS14/06/2016665.50פטור ממכרז

ILS14/06/2016374.40פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016680.40פטור ממכרז

ILS06/11/20161,905.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016465.00פטור ממכרז

ILS29/09/201635,100.00פטור ממכרז

ILS15/09/2016160.90פטור ממכרז

ILS15/09/2016737.10פטור ממכרז

ILS14/08/20168,307.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016927.00פטור ממכרז

ILS22/09/2016659.88פטור ממכרז

ILS24/08/201650,000.00פטור ממכרז

ILS05/09/20162,160.01פטור ממכרז

ILS11/09/20165,148.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/09/2016839.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/201611/08/20167,600.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/201611/08/20163,960.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/201611/08/201611,620.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/201611/08/201612,239.86מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/201618,720.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/201611/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/201611/08/2016719.97מכרז סגור ממוכן מהיר



ILS02/08/201611/08/20164,941.73מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/201611/08/20161,679.93מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/201611/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/201611/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/201611/08/2016656.14מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/201611/08/2016479.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/201611/08/2016479.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/201611/08/2016479.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/201611/08/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/201611/08/20162,574.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/201611/08/20161,439.94מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS22/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS22/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS22/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS22/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS 21/09/20161,359.98מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS20/09/20165,826.60מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS20/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS20/09/20169,477.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/09/201618,392.40פטור ממכרז

ILS26/09/20162,490.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS31/10/201611,400.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS31/10/201617,430.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS31/10/20161,919.92מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS31/10/2016359.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS31/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS31/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS31/10/2016599.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS31/10/20162,879.88מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS31/10/20161,170.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS31/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/11/20161,319.95מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/11/2016679.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/11/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/11/2016855.04מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/11/2016359.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/11/20168,159.91מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/11/20162,340.82מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/11/20162,340.82מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/11/2016719.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/11/2016719.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר



ILS27/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/10/201611,400.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/10/201614,940.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/10/201613,599.85מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/10/20166,839.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS06/11/20162,106.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS06/11/20161,820.64מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS06/11/20161,359.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS03/11/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS03/11/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS03/11/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS03/11/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/11/20161,679.93מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/11/2016410.09מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS14/11/20163,800.00לא בשימוש

ILS14/11/20162,720.02לא בשימוש

ILS14/11/2016760.00לא בשימוש

ILS14/11/20169,100.00לא בשימוש

ILS14/11/20161,360.01לא בשימוש

ILS14/11/20163,640.00לא בשימוש

ILS14/11/20161,743.60לא בשימוש

ILS14/11/201610,920.00לא בשימוש

ILS14/11/20161,519.99לא בשימוש

ILS14/11/201610,320.00לא בשימוש

ILS14/11/201611,160.00לא בשימוש

ILS14/11/2016581.20לא בשימוש

ILS14/11/20163,111.11לא בשימוש

ILS14/11/20165,460.00לא בשימוש

ILS14/11/201610,920.00לא בשימוש

ILS10/11/20162,490.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/11/20163,800.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/11/20163,960.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/11/20166,720.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/11/20164,079.95מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/11/20163,799.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/11/2016479.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/11/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/11/2016479.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS20/11/201614,040.00לא בשימוש



ILS20/11/2016839.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS20/11/20163,359.87מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS20/11/201611,700.00לא בשימוש

ILS20/11/2016772.20לא בשימוש

ILS20/11/2016772.20לא בשימוש

ILS20/11/20161,404.00לא בשימוש

ILS20/11/2016772.20לא בשימוש

ILS21/11/20161,900.00לא בשימוש

ILS21/11/2016875.00לא בשימוש

ILS21/11/20161,120.00לא בשימוש

ILS21/11/20161,193.40לא בשימוש

ILS21/11/20162,808.00לא בשימוש

ILS20/11/20164,421.55מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS20/11/20164,914.00לא בשימוש

ILS20/11/20161,614.60לא בשימוש

ILS23/11/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS14/06/20164,725.00אחר

ILS18/07/20162,340.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS 17/07/201620/07/20163,978.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS10/01/201715,639.82מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS10/01/20174,559.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS10/01/20172,340.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS10/01/2017479.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS10/01/20171,439.94מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS10/01/20171,439.94מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS10/01/2017359.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS10/01/2017359.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS10/01/2017239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS10/01/2017239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS10/01/201711,400.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS10/01/201723,760.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS10/01/201714,940.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS10/01/20174,681.64מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS10/01/20171,425.06מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/01/201711,400.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/01/20175,940.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/01/201717,430.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/01/20178,839.90מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/12/20165,000.00לא בשימוש

ILS12/12/2016702.00פטור ממכרז

ILS12/12/20161,842.75פטור ממכרז

ILS12/12/2016614.25פטור ממכרז

ILS12/12/2016614.25פטור ממכרז

ILS 14/12/20162,555.63מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 08/12/201631/12/20161,655.20מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS05/01/20172,808.00פטור ממכרז

ILS 05/01/2017842.40מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017173.16מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/201751.13מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017793.26מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017863.46מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/20172,127.29מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/20171,179.36מכרז מרכזי- ב 14תקנה



ILS 05/01/2017777.82מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017673.92מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017865.80מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017865.80מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017231.66מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017187.20מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017332.28מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017294.84מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017673.92מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017197.31מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017533.52מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017116.06מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017491.40מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017210.60מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/201753.98מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/201744.30מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017946.53מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017694.04מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017120.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/201739.83מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/201747.09מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/201751.11מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/20161,041.07מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201693.60מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201693.60מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201693.60מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201693.60מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016255.06מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016505.44מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016575.64מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016528.84מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201651.13מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016760.50מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016545.22מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016432.90מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016865.80מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016692.64מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016388.91מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201693.60מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201693.60מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016234.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016234.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201693.60מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201693.60מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016234.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201693.60מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201693.60מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/20161,530.36מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201683.07מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016210.60מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016336.96מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016421.20מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016447.53מכרז מרכזי- ב 14תקנה



ILS 21/07/2016889.20מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016795.60מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/20161,014.39מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/20161,333.80מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016187.20מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016259.74מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016372.06מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016892.36מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016247.34מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016491.40מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016294.84מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016245.70מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016368.55מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016635.31מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201645.51מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201645.51מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201645.51מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201645.51מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201645.51מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201645.51מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201645.51מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016923.13מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201674.88מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/20161,131.39מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201637.44מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/2016205.92מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/07/201668.33מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 28/07/201640.95מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 13/07/20162,457.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS05/07/20161,922.31פטור ממכרז

ILS 23/11/20163,966.30מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 15/11/20164,669.70מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 15/11/2016214.81מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 15/11/2016131.16מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016579.15מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016260.91מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016521.82מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016521.82מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016842.40מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016382.59מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016495.73מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016383.76מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/20161,298.70מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/20161,298.70מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/20161,845.68מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/20161,778.40מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/20163,644.55מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/201653.24מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016102.02מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/201674.12מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016128.88מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016388.91מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016673.92מכרז מרכזי- ב 14תקנה



ILS 25/10/201686.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016224.64מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016614.25מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016157.95מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016175.50מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/201651.13מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016159.47מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016159.71מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016159.71מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/20166.03מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016526.50מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016367.38מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016118.99מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016597.99מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016550.95מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016670.76מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016910.26מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016910.26מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016910.26מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016910.26מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016910.26מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016910.26מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/2016910.26מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/10/20161,208.03מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 26/10/20161,505.79מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 26/10/2016208.85מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 26/10/2016694.04מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS27/09/20161,134.90פטור ממכרז

ILS 27/09/201635.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/09/201666.48מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201611.58מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201611.58מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201611.58מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201611.58מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201611.58מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/20164.68מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/20164.68מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/20164.68מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/20164.68מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/20166.06מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201622.70מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201622.70מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201622.70מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201622.70מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201622.70מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201622.70מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201622.70מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201622.70מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201620.57מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201627.57מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/20167.02מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201610.23מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201631.89מכרז מרכזי- ב 14תקנה



ILS 06/10/201646.33מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201643.52מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/20164.31מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/20163.81מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/20165.73מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201623.99מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201619.48מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201676.52מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201613.40מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201618.72מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201634.16מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/20167.55מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201614.04מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201622.93מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201659.90מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201614.04מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201614.04מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201614.04מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201614.04מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201614.04מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201658.50מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/2016187.20מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201688.92מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/2016132.21מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/2016103.90מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/2016191.30מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201674.65מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201672.54מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/20161,723.83מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/2016172.18מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS05/10/20161,134.90פטור ממכרז

ILS 29/09/2016782.73מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 29/09/2016120.04מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 29/09/201617.14מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 29/09/2016159.47מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 29/09/20165.73מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 29/09/201614.98מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 29/09/201646.80מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 29/09/201628.08מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 29/09/201693.60מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 29/09/201662.24מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 29/09/201626.44מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 29/09/201668.33מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 29/09/2016237.98מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 29/09/201646.80מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 29/09/201637.44מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS20/09/20161,940.00פטור ממכרז

ILS 08/08/2016277.11מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/08/201617.71מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/08/2016666.90מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/08/2016355.68מכרז מרכזי- ב 14תקנה



ILS 09/08/2016565.70מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/08/2016140.40מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/08/2016140.40מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/08/201628.08מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/08/201628.08מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/08/201656.16מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/08/2016140.40מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/08/201656.16מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/08/201628.08מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/08/201628.08מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/08/201628.08מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/08/20163,106.35מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 16/08/2016589.94מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS18/08/201639.83פטור ממכרז

ILS18/08/2016120.00פטור ממכרז

ILS18/08/2016544.30פטור ממכרז

ILS18/08/20169.10פטור ממכרז

ILS18/08/20166.40פטור ממכרז

ILS 06/09/2016147.42מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/09/201698.28מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/09/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/09/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/09/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/09/201640.95מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 30/08/2016120.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 30/08/201635.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS24/08/2016858.00פטור ממכרז

ILS24/08/2016216.00פטור ממכרז

ILS24/08/201617.40פטור ממכרז

ILS 23/08/201619.50מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201619.40מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201619.40מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201672.24מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201613.63מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201628.80מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201628.80מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201616.64מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/2016126.32מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/20169.84מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201611.82מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/20164.37מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201626.16מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201613.52מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/20167.84מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/2016533.76מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/20165.60מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201644.16מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201623.36מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/20168.88מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201677.34מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/20169.70מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/20169.70מכרז מרכזי- ב 14תקנה



ILS 23/08/20167.92מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/2016768.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201628.80מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201628.80מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201628.80מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201663.60מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201614.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201621.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/20165.86מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/20165.73מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/20167.54מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/2016329.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201619.20מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/2016565.08מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 23/08/201636.44מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS15/08/201631/12/201618,859.23כבישי אגרה/ארנונה/מים/תשלומי חשמל

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 21/08/2016132.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/08/20162,100.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/08/201660.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/08/201699.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/08/20165,250.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/08/2016980.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/08/2016160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/08/2016240.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה



ILS 21/08/201668.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/08/20167,140.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/08/2016186.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/08/20163,960.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/08/2016162.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/08/2016462.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/08/2016468.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/08/2016168.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/08/20161,188.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/08/2016160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/08/2016225.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 18/08/2016110.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 18/08/2016110.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 18/08/2016234.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 18/08/2016330.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 18/08/2016360.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 08/09/2016198.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 08/09/201628.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 08/09/2016330.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS12/09/2016456.30פטור ממכרז

ILS12/09/2016175.50פטור ממכרז

ILS 13/09/2016372.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 18/09/2016772.20מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/09/2016372.06מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/10/2016330.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/10/2016600.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/10/2016300.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/10/2016210.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 29/09/2016800.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 29/09/20161,320.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 29/09/201656.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/09/201654.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/20167,500.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 01/11/2016310.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 01/11/20165,100.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/2016600.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/2016132.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/201634.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/201660.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/2016118.80מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/2016300.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/201627.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/2016750.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/2016950.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/2016750.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/201690.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/2016330.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/2016330.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/201695.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/201684.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/2016702.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/20163,000.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/201624.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה



ILS 27/10/201630.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/2016384.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 20/11/20161,100.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 20/11/20161,170.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 20/11/201622/11/201685,410.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/11/20161,500.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/11/2016248.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 13/11/2016150.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 13/11/2016640.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 13/11/2016340.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS 21/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 09/01/20173,510.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/01/20170.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/01/20172,866.50מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 08/12/2016120.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 08/12/2016198.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 08/12/201628.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 08/12/201649.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 08/12/201615.50מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 08/12/2016120.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 08/12/201622.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 08/12/201639.60מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS04/12/2016300.00פטור ממכרז

ILS04/12/2016375.00פטור ממכרז

ILS 29/11/2016640.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 29/11/201654.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 14/12/201654.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 14/12/2016640.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 14/12/2016108.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 12/12/2016620.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS10/07/20166,903.00פטור ממכרז

ILS23/11/20161,638.00פטור ממכרז

ILS23/11/2016655.20פטור ממכרז

ILS23/11/2016655.20פטור ממכרז

ILS23/11/20161,638.00פטור ממכרז

ILS26/10/2016300.00פטור ממכרז

ILS06/07/2016643.50פטור ממכרז

ILS30/11/2016678.60פטור ממכרז

ILS08/01/2017475.00פטור ממכרז

ILS09/11/20163,249.97לא בשימוש

ILS07/11/20160.00לא בשימוש

ILS07/11/20160.00לא בשימוש

ILS07/11/201613,999.99לא בשימוש

ILS14/12/20168,399.99פטור ממכרז

ILS14/11/201631/12/201640,950.00כבישי אגרה/ארנונה/מים/תשלומי חשמל

ILS21/09/201631/12/20167,999.99פטור ממכרז

ILS18/12/20161,350.44פטור ממכרז

ILS14/08/20168,152.56פטור ממכרז

ILS14/08/2016308.88פטור ממכרז



ILS02/08/2016331.11פטור ממכרז

ILS02/08/2016912.60פטור ממכרז

ILS02/08/2016105.30פטור ממכרז

ILS02/08/2016105.30פטור ממכרז

ILS02/08/2016251.55פטור ממכרז

ILS22/11/20161,250.00פטור ממכרז

ILS22/11/2016105.30פטור ממכרז

ILS14/07/20161,686.86פטור ממכרז

ILS14/11/20165,700.22פטור ממכרז

ILS18/12/20161,650.06פטור ממכרז

ILS19/09/20160.00כבישי אגרה/ארנונה/מים/תשלומי חשמל

ILS19/09/2016906.33כבישי אגרה/ארנונה/מים/תשלומי חשמל

ILS14/06/2016281,777.00אחר

ILS24/07/2016324.00פטור ממכרז

ILS24/07/20160.00פטור ממכרז

ILS 18/07/2016324.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 18/07/201640.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS19/09/2016324.00פטור ממכרז

ILS19/09/201640.00פטור ממכרז

ILS25/09/2016324.00פטור ממכרז

ILS25/09/201640.00פטור ממכרז

ILS 01/11/2016324.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 01/11/201640.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS02/08/201602/08/2016364.00פטור ממכרז

ILS02/08/201602/08/2016364.00פטור ממכרז

ILS 22/08/2016324.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 22/08/201640.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 23/08/201602/08/2016364.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS07/09/2016324.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS07/09/201640.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS11/09/2016324.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS11/09/201640.00התקשרות עם גופים ממשלתיים

ILS18/12/2016324.00פטור ממכרז

ILS18/12/201640.00פטור ממכרז

ILS14/12/2016324.00פטור ממכרז

ILS14/12/201640.00פטור ממכרז

ILS05/12/2016324.00פטור ממכרז

ILS05/12/201640.00פטור ממכרז

ILS05/12/2016324.00פטור ממכרז

ILS05/12/201640.00פטור ממכרז

ILS10/01/2017324.00פטור ממכרז

ILS10/01/201740.00פטור ממכרז

ILS 22/12/2016324.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 22/12/201640.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS30/10/20161,099.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS30/10/20161,099.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS30/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/11/201680,000.00לא בשימוש

ILS08/11/20169,099.91מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/11/20162,199.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS17/11/20160.00לא בשימוש

ILS17/11/201646,800.00לא בשימוש

ILS14/07/201622/07/201677,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר



ILS17/07/20164,545.45פטור ממכרז

ILS17/07/2016702.00פטור ממכרז

ILS17/07/20165,765.76פטור ממכרז

ILS11/07/2016301.86פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/201628,000.00אחר

ILS14/06/20163,767.40אחר

ILS07/09/20167,200.00פטור ממכרז

ILS05/09/20161,800.00פטור ממכרז

ILS05/09/2016839.97פטור ממכרז

ILS05/09/20160.00פטור ממכרז

ILS09/08/201667,200.00פטור ממכרז

ILS09/08/20160.00פטור ממכרז

ILS01/12/201610,756.00פטור ממכרז

ILS01/12/20165,226.00פטור ממכרז

ILS01/12/20161,920.00פטור ממכרז

ILS05/12/20161,800.00פטור ממכרז

ILS05/12/2016717.92פטור ממכרז

ILS05/12/20162,574.00פטור ממכרז

ILS 21/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/09/20163,080.08פטור ממכרז

ILS16/11/2016608.40אחר

ILS23/11/20161,642.68פטור ממכרז

ILS 27/11/20161,200.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 27/11/2016740.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 27/11/20161,404.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 27/11/2016160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 27/11/201662,400.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 27/11/20163,600.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/11/20162,802.15מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS10/11/201628,000.00פטור ממכרז

ILS10/11/20163,767.40פטור ממכרז

ILS 31/10/20163,080.08מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS09/10/201615,818.40לא בשימוש

ILS28/09/20160.00פטור ממכרז

ILS28/09/20161,219.84פטור ממכרז

ILS 02/05/2016803,816.91מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS06/07/20162,012.40פטור ממכרז

ILS06/07/20164,945.59פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS07/11/20161,950.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS29/08/20165,850.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/04/2016232,575.70אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20166,759.93אחר

ILS14/06/2016510.00אחר

ILS14/06/2016510.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20161,239.99אחר

ILS14/06/20161,239.99אחר

ILS14/06/20161,428.01אחר



ILS14/06/20161,859.98אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20163,720.00אחר

ILS14/06/20163,959.84אחר

ILS14/06/2016239.99אחר

ILS25/08/20160.00פטור ממכרז

ILS11/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS09/08/20164,319.83פטור ממכרז

ILS09/08/2016239.99פטור ממכרז

ILS05/12/20161,619.94לא בשימוש

ILS05/12/2016120.00לא בשימוש

ILS11/12/2016180.00פטור ממכרז

ILS11/12/2016490.00פטור ממכרז

ILS11/12/2016285.00פטור ממכרז

ILS27/07/201631/12/20165,514.00פטור ממכרז

ILS14/06/201620,480.00אחר

ILS12/01/20171,300.00פטור ממכרז

ILS03/01/20171,880.47פטור ממכרז

ILS13/07/2016657.54פטור ממכרז

ILS13/07/201698.28פטור ממכרז

ILS18/09/201617/09/201625,000.00פטור ממכרז

ILS04/01/2017755.82פטור ממכרז

ILS31/08/201603/10/201631,154.00פטור ממכרז

ILS12/01/20173,648.00פטור ממכרז

ILS12/01/2017978.12פטור ממכרז

ILS 10/08/201610/08/2017117,000.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/08/201610/08/2017105,300.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20165,194.80אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20165,194.80אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20161,299.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/11/20166,201.00לא בשימוש

ILS14/11/20163,290.00לא בשימוש

ILS14/11/20169,000.03לא בשימוש

ILS14/11/20161,859.98לא בשימוש

ILS 14/11/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/11/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/11/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור



ILS 14/11/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/11/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/11/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/11/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/11/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/11/20163,359.91טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/11/2016719.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/11/2016719.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/11/2016324.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/11/2016805.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/11/20161,859.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/11/20163,569.96טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/11/2016714.93טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/11/2016714.93טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/11/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/11/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/11/2016210.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/11/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/11/20165,700.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/11/20162,580.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/11/20165,579.95טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/11/2016120.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/11/2016120.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/11/2016599.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/11/2016599.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/11/2016599.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/11/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/11/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/11/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/11/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/11/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/11/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/11/20163,800.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/11/20163,440.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/11/20166,199.95טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/11/2016345.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/11/2016779.92טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS09/11/20163,570.00לא בשימוש

ILS09/11/2016619.99לא בשימוש

ILS 09/11/20163,099.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 09/11/20164,446.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 09/11/20166,037.20טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 09/11/20162,479.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 09/11/20161,427.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 09/11/2016599.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 09/11/2016839.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 09/11/2016479.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/11/20168,000.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/11/20163,800.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/11/201612,040.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/11/20164,680.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/11/20162,479.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/11/201615,707.84טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור



ILS 07/11/20163,229.20טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/11/20162,479.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/11/20163,099.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/11/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/11/2016280.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/11/2016280.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/11/2016280.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/11/20163,159.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/11/20163,159.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/11/20163,159.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/11/20161,439.94טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/11/2016359.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/11/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 03/11/20161,819.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/11/20163,790.80טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 24/11/20168,967.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 24/11/20165,719.94טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS24/11/201637,076.13פטור ממכרז

ILS 24/11/2016779.92טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 24/11/2016805.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 28/11/2016719.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 28/11/20163,639.96טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/11/20167,139.93טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/11/201612,074.40טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 23/11/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 23/11/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 23/11/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 23/11/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 23/11/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 23/11/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 23/11/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 23/11/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 23/11/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 23/11/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS23/11/20162,574.00פטור ממכרז

ILS 23/11/20164,479.88טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 23/11/20164,479.88טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 23/11/20161,559.94טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 23/11/20161,439.94טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 23/11/20161,439.94טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 23/11/20161,199.95טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 23/11/2016239.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 23/11/2016619.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 16/11/201660.84טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 16/11/20165,360.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 16/11/20161,500.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/11/20165,160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/11/20165,700.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/11/20168,059.93טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/11/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/11/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/11/2016719.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/11/2016239.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור



ILS 15/11/2016239.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/11/20163,359.91טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 16/11/201616,519.57טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 16/11/20162,761.20טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 16/11/2016714.93טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 16/11/2016714.93טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 16/11/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 16/11/2016839.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 20/11/2016559.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 20/11/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 20/11/20161,039.90טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS20/11/20161,521.00פטור ממכרז

ILS 21/11/201612,000.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/11/20165,700.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/11/201610,305.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/11/201625,800.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/11/20164,000.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/11/20161,900.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/11/20163,435.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/11/20168,600.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/11/20162,855.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/11/20162,479.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 19/09/201613,999.64טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 19/09/20162,293.20טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 20/09/201610,320.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 20/09/20165,579.95טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 20/09/20164,283.96טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 20/09/20168,400.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 20/09/20162,859.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/09/2016719.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 20/09/2016619.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 20/09/2016109.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 20/09/20161,439.94טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 20/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 20/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 20/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 25/09/2016839.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/10/2016860.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/10/2016619.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/10/2016120.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/10/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/10/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/10/2016783.90טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/10/2016619.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 27/09/201610,919.89טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 28/09/20169,160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 28/09/20169,460.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 28/09/20164,959.96טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 28/09/20165,599.85טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 28/09/2016479.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 28/09/2016974.90טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 28/09/2016351.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 28/09/20162,479.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור



ILS 28/09/2016974.90טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 28/09/20161,521.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 26/09/20162,479.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 26/09/20162,479.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 09/10/201616,000.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 09/10/201627,520.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 09/10/201613,639.88טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 09/10/201615,707.84טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/10/20162,039.92טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/10/20162,639.89טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/10/20161,079.96טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/10/20162,639.89טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/10/20162,519.90טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/10/20161,079.96טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/10/20162,519.90טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/10/20161,079.96טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/10/20161,443.84טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/10/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/10/2016519.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/10/20162,519.93טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/10/20163,639.96טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS13/10/20162,079.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS 27/10/20162,519.93טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 27/10/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 27/10/2016619.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 27/10/2016619.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 27/10/2016109.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 26/10/20164,939.95טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 30/10/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 30/10/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 30/10/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 30/10/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 30/10/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 30/10/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 30/10/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 30/10/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 30/10/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 30/10/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 30/10/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 30/10/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 30/10/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 30/10/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 30/10/20162,079.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 31/10/2016120.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 31/10/201611,199.71טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 27/10/20161,319.95טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 27/10/20163,899.96טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 27/10/2016120.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 01/11/20163,119.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 01/11/2016120.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 02/11/20163,440.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 02/11/20164,580.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 02/11/20167,439.94טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור



ILS 02/11/2016239.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 02/11/2016239.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 02/11/2016239.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 01/09/2016120.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 01/09/2016779.92טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS11/09/20163,400.02פטור ממכרז

ILS11/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS 11/09/2016120.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/09/20161,819.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/09/2016120.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/09/20164,759.88טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/09/2016109.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/09/20163,099.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/09/201622/09/20161,199.95טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/09/201622/09/20161,679.93טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/09/201622/09/20161,679.93טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/09/201622/09/2016599.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS13/09/2016760.50פטור ממכרז

ILS 18/09/20161,239.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 18/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 18/09/2016120.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 18/09/2016239.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 18/09/2016120.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 18/09/2016120.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 18/09/2016239.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 18/09/2016239.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 18/09/2016239.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 18/09/20164,679.95טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 18/09/2016719.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/09/2016109.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/09/2016109.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/09/2016109.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/09/2016109.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/09/20161,429.86טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/09/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/09/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/09/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/09/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/09/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/09/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/09/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/09/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/09/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/09/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/09/20162,310.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/09/20162,010.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/09/20161,239.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/2016129.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/20161,379.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור



ILS 08/09/2016619.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/2016479.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/2016359.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/2016359.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/2016359.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/2016860.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/20161,145.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/09/20164,759.88טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201609/09/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201609/09/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201609/09/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201609/09/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201609/09/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201609/09/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201626/09/20161,900.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201626/09/2016860.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201626/09/20163,800.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201626/09/20161,720.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201626/09/20162,479.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201622/09/20161,859.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/09/2016259.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/09/2016120.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/2016783.90טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/20161,720.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/20162,290.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/2016239.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/20161,239.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/2016259.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/20164,000.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/20164,300.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/20164,339.96טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/2016779.92טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201670.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/2016599.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/2016479.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201609/09/20161,720.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201609/09/20163,800.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201609/09/20165,579.95טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור



ILS 06/09/201609/09/2016559.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201609/09/2016324.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201609/09/2016589.74טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201609/09/20163,639.96טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201609/09/2016115.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201609/09/201655.55טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/201609/09/2016129.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/2016860.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/20160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/09/20161,145.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/09/20161,439.94טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/09/2016260.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/09/2016115.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/01/20174,020.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/01/20171,239.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/01/20172,339.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/01/2017345.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/01/201764.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/01/20176,719.82טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/01/201770.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/01/2017140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/01/201770.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/01/201770.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/01/201770.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/01/201770.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/01/20172,479.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/01/2017713.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/01/2017120.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/01/20174,000.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/01/20176,880.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/01/20171,559.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 09/01/20170.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 09/01/20173,639.96טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 09/01/20171,063.88טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 09/01/2017835.91טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 09/01/2017987.89טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 10/01/20179,099.91טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/01/2017839.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/01/2017719.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/01/2017839.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 04/01/2017619.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 04/01/2017839.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 04/01/20171,900.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 04/01/2017860.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 04/01/2017619.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 04/01/2017719.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 04/01/20172,079.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/01/2017719.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/01/20173,800.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/01/20171,720.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/01/20176,199.95טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/01/20171,900.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור



ILS 05/01/2017860.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/01/20173,099.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/01/2017479.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/01/2017599.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/01/2017844.92טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 04/01/20174,000.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 04/01/20171,900.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 04/01/20176,020.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 04/01/20173,099.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 04/01/20175,700.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 04/01/20175,160.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 04/01/201770.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 04/01/20176,719.82טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 04/01/20171,123.20טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 04/01/2017479.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/12/201613,639.88טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/12/20162,141.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/12/201612,000.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/12/20165,700.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/12/20163,435.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/12/201610,320.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/12/20162,339.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/12/2016324.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/12/2016345.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/12/2016839.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/12/20161,079.96טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/12/20161,079.96טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/12/20162,519.93טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/12/2016490.01טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/12/2016420.01טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 15/12/2016490.01טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 18/12/2016649.94טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/12/20168,000.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/12/201611,400.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/12/20163,435.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/12/20164,000.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/12/20164,580.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/12/20162,339.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/12/2016109.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/12/20162,479.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/12/20165,711.94טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/12/20162,479.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/12/2016713.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/12/2016519.95טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/12/2016115.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 08/12/20161,239.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/12/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/12/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/12/2016140.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/12/2016779.92טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/12/2016454.95טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/12/2016909.91טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/12/2016455.95טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור



ILS 07/12/2016531.94טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/12/2016649.94טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/12/20167,149.29טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/12/201613,679.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/12/20161,239.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/12/20164,283.96טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/12/20164,680.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/12/2016280.80טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS07/12/201611,039.56פטור ממכרז

ILS07/12/20164,319.83פטור ממכרז

ILS07/12/2016719.97פטור ממכרז

ILS 07/12/20161,339.65טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS05/12/20168,040.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS 05/12/2016210.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/12/2016210.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/12/2016210.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 01/12/2016239.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 04/12/20162,339.98טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 01/12/201613,400.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 01/12/20161,239.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 01/12/20162,859.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 01/12/2016109.99טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 01/12/2016844.92טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 01/12/2016844.92טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 01/12/2016398.97טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 30/11/2016120.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS24/08/201636,871.00פטור ממכרז

ILS10/10/201627/11/201611,880.00פטור ממכרז

ILS10/10/201627/11/20161,000.00פטור ממכרז

ILS10/10/201627/11/201611,880.00פטור ממכרז

ILS10/10/201627/11/20161,000.00פטור ממכרז

ILS18/09/201625,641.00פטור ממכרז

ILS16/11/201620,000.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016189.00פטור ממכרז

ILS07/11/201619,882.00פטור ממכרז

ILS09/11/2016198.00פטור ממכרז

ILS09/11/201619,684.50לא בשימוש

ILS04/04/2016332,735.08אחר

ILS04/04/2016255,134.88אחר

ILS04/04/201643,056.00אחר

ILS 10/11/2016152,100.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/09/2016331,999.20מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS04/04/2016942,350.21אחר

ILS04/04/2016131,083.68אחר

ILS14/06/2016269,078.94אחר

ILS14/06/2016155,129.33אחר

ILS 04/08/2016229,869.90מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/01/2017331,344.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/01/2017210,600.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/2016136,556.55אחר

ILS04/04/2016#########אחר

ILS05/07/20161,486.60פטור ממכרז

ILS05/07/20163,637.20פטור ממכרז



ILS05/07/2016525.00פטור ממכרז

ILS05/07/2016574.95פטור ממכרז

ILS09/10/20164,200.00פטור ממכרז

ILS09/10/20164,599.60פטור ממכרז

ILS 18/08/201631/12/2016351,000.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 18/08/201631/12/20162,000.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS11/01/201714,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS12/01/2017120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS17/08/201601/09/2016950.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS17/08/201601/09/2016700.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS03/08/201624/05/20165,600.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/08/201641,488.20מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS29/08/20161,319.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS29/08/201618,900.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/08/2016660.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/11/20164,457.00לא בשימוש

ILS 05/07/201620/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/07/201620/07/20161,979.99פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/07/201620/07/20161,259.95פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/07/201620/07/20161,759.96פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/07/201620/07/2016120.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/07/201620/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 05/07/201620/07/20161,539.97פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS05/07/201613/07/20167,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS05/07/201613/07/20161,079.96מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS 07/07/201620/07/20165,600.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS14/07/20161,638.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS20/07/201620/07/2016660.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS11/12/201631/12/20164,468.23כבישי אגרה/ארנונה/מים/תשלומי חשמל

ILS14/06/20161,685.00אחר

ILS03/11/20161,404.00פטור ממכרז

ILS03/11/2016280.80פטור ממכרז

ILS06/10/20161,684.80פטור ממכרז

ILS10/08/201606/08/20161,404.00פטור ממכרז

ILS10/08/201606/08/2016280.80פטור ממכרז

ILS21/11/20163,500.08פטור ממכרז

ILS12/07/2016855.00פטור ממכרז

ILS24/11/201646,000.00פטור ממכרז

ILS14/06/201640,000.00פטור ממכרז

ILS19/12/201631/12/201650,000.00פטור ממכרז

ILS14/06/201631/12/2016#########אחר

ILS14/06/201631/12/20160.00פטור ממכרז

ILS 09/10/201672,767.04מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 13/10/20164,851.14מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS06/12/201648,915.36פטור ממכרז

ILS 21/07/2016152,100.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/11/20162,018.25פטור ממכרז

ILS14/11/20162,070.90פטור ממכרז

ILS04/01/20171,755.00פטור ממכרז

ILS06/07/2016245.70פטור ממכרז

ILS06/07/2016235.63פטור ממכרז

ILS20/07/20160.00פטור ממכרז

ILS20/07/20160.00פטור ממכרז



ILS20/07/20160.00פטור ממכרז

ILS20/07/20160.00פטור ממכרז

ILS20/07/20161,755.70פטור ממכרז

ILS14/11/2016216.92פטור ממכרז

ILS14/11/20164.50פטור ממכרז

ILS14/11/20165.70פטור ממכרז

ILS14/11/20166.86פטור ממכרז

ILS14/11/201610.81פטור ממכרז

ILS14/11/201685.00פטור ממכרז

ILS14/11/2016468.00פטור ממכרז

ILS25/08/2016483.10פטור ממכרז

ILS25/08/2016799.16פטור ממכרז

ILS04/09/2016324.04פטור ממכרז

ILS04/09/2016256.70פטור ממכרז

ILS04/09/2016158.48פטור ממכרז

ILS04/09/2016136.12פטור ממכרז

ILS09/08/20165,735.90מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS12/09/201614,976.00פטור ממכרז

ILS12/09/2016390.00פטור ממכרז

ILS22/11/20161,006.20פטור ממכרז

ILS21/11/201627,500.00פטור ממכרז

ILS19/09/201644,600.00פטור ממכרז

ILS22/11/2016655.20פטור ממכרז

ILS05/10/20162,911.19פטור ממכרז

ILS05/10/20162,911.19פטור ממכרז

ILS06/12/20163,510.00פטור ממכרז

ILS06/12/2016461.49פטור ממכרז

ILS05/10/20163,300.00פטור ממכרז

ILS05/10/201640.00פטור ממכרז

ILS20/09/2016800.00פטור ממכרז

ILS20/09/201635.00פטור ממכרז

ILS16/11/2016936.00פטור ממכרז

ILS16/11/201640.95פטור ממכרז

ILS15/09/2016800.00פטור ממכרז

ILS15/09/20160.00פטור ממכרז

ILS31/08/2016800.00פטור ממכרז

ILS31/08/201635.00פטור ממכרז

ILS10/11/20162,632.50פטור ממכרז

ILS06/07/201640.95פטור ממכרז

ILS28/07/201635.00פטור ממכרז

ILS 03/07/2016746.67מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS04/04/2016103,600.17אחר

ILS 08/01/2017250,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 28/11/201684,050.46מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS08/06/201684,050.46אחר

ILS 06/09/2016#########מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 16/11/2016311,437.99מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/11/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS17/11/20161,875.00פטור ממכרז

ILS17/11/2016512.00פטור ממכרז

ILS17/11/2016550.00פטור ממכרז

ILS20/11/2016796.00פטור ממכרז

ILS23/11/2016450.00פטור ממכרז



ILS23/11/2016260.00פטור ממכרז

ILS23/11/2016340.00פטור ממכרז

ILS27/10/20162,985.00פטור ממכרז

ILS10/10/2016670.00פטור ממכרז

ILS21/09/20161,190.00פטור ממכרז

ILS12/09/2016355.00פטור ממכרז

ILS23/08/20162,300.00פטור ממכרז

ILS26/07/2016192.00פטור ממכרז

ILS 03/08/2016#########מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/08/2016153,504.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/08/201613,104.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/08/201635,100.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/08/201683,566.08מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/08/2016105,684.93מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS17/11/20161,629.34לא בשימוש

ILS17/11/201652.77לא בשימוש

ILS17/11/20160.00לא בשימוש

ILS05/04/2016#########אחר

ILS05/04/20160.00אחר

ILS05/04/20160.00אחר

ILS05/04/20160.00אחר

ILS14/06/2016105,676.27אחר

ILS27/11/20161,011.47פטור ממכרז

ILS27/11/20161,508.60פטור ממכרז

ILS15/09/20162,604.21פטור ממכרז

ILS04/04/2016195,194.15אחר

ILS12/12/20161,843.11פטור ממכרז

ILS10/07/20163,276.00פטור ממכרז

ILS04/12/201610,764.00פטור ממכרז

ILS04/04/20160.00אחר

ILS19/09/20163,500.00פטור ממכרז

ILS19/09/20163,500.00פטור ממכרז

ILS05/10/2016526.50פטור ממכרז

ILS23/11/20161,053.00פטור ממכרז

ILS15/09/2016526.50פטור ממכרז

ILS04/12/2016526.50פטור ממכרז

ILS ועדת המכרזים לא המליצה ע/לא הוגשה כל הצעה במכרז - (ב)23תקנה 13/09/2016644,920.00

ILS ועדת המכרזים לא המליצה ע/לא הוגשה כל הצעה במכרז - (ב)23תקנה 31/07/2016508,000.00

ILS ועדת המכרזים לא המליצה ע/לא הוגשה כל הצעה במכרז - (ב)23תקנה 31/07/2016#########

ILS ועדת המכרזים לא המליצה ע/לא הוגשה כל הצעה במכרז - (ב)23תקנה 09/11/201674,520.00

ILS ועדת המכרזים לא המליצה ע/לא הוגשה כל הצעה במכרז - (ב)23תקנה 20/09/2016563,371.20

ILS ועדת המכרזים לא המליצה ע/לא הוגשה כל הצעה במכרז - (ב)23תקנה 20/09/20168,142.00

ILS ועדת המכרזים לא המליצה ע/לא הוגשה כל הצעה במכרז - (ב)23תקנה 20/09/201654,832.00

ILS ועדת המכרזים לא המליצה ע/לא הוגשה כל הצעה במכרז - (ב)23תקנה 20/09/201616,560.00

ILS20/09/20163,158.34פטור ממכרז

ILS10/10/2016555.75פטור ממכרז

ILS10/10/2016585.00פטור ממכרז

ILS10/10/20163,276.00פטור ממכרז

ILS17/08/2016555.75פטור ממכרז

ILS17/08/2016526.50פטור ממכרז

ILS 22/08/201631/10/2017551,304.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS02/11/20169,646.65פטור ממכרז

ILS02/11/201613,624.65פטור ממכרז



ILS02/11/20161,511.64פטור ממכרז

ILS02/11/2016537.03פטור ממכרז

ILS02/11/2016556.92פטור ממכרז

ILS02/11/20162,267.46פטור ממכרז

ILS02/11/2016566.87פטור ממכרז

ILS02/11/2016820.46פטור ממכרז

ILS02/11/20161,442.03פטור ממכרז

ILS02/11/20161,292.85פטור ממכרז

ILS02/11/20163,729.38פטור ממכרז

ILS02/11/20162,486.25פטור ממכרז

ILS17/11/20169,945.00פטור ממכרז

ILS17/11/2016994.50פטור ממכרז

ILS 02/05/2016819,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/11/201616,500.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/11/20162,564.40מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/11/2016600.07מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/11/20162,949.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/11/2016230.02מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/11/2016600.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/11/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/11/20166,259.50מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS30/10/20161,171.17פטור ממכרז

ILS31/05/201627,372.01אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS19/07/20161,100.01פטור ממכרז

ILS27/11/201631/12/20162,755.35פטור ממכרז

ILS 18/07/201632,728.41מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS25/07/20164,779.18פטור ממכרז

ILS01/11/20161,593.03פטור ממכרז

ILS19/09/20161,593.06פטור ממכרז

ILS20/07/20162,300.00פטור ממכרז

ILS13/07/20162,300.00פטור ממכרז

ILS14/06/2016225,361.00אחר

ILS04/04/2016255,082.19אחר

ILS04/05/2016292,500.00אחר

ILS11/07/201615,100.00פטור ממכרז

ILS11/07/20161,824.00פטור ממכרז

ILS14/06/201631/12/20160.00אחר

ILS14/06/201631/12/20160.00אחר

ILS14/06/201631/12/2016#########אחר

ILS14/06/201631/12/2016#########אחר

ILS08/01/2017351.00פטור ממכרז

ILS30/10/2016292.50פטור ממכרז

ILS27/11/20160.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016351.00פטור ממכרז

ILS10/11/2016349.83פטור ממכרז

ILS21/08/201601/09/2016409.50פטור ממכרז

ILS07/08/201601/08/20173,001.05פטור ממכרז

ILS31/08/2016#########פטור ממכרז

ILS31/08/2016519,032.43פטור ממכרז

ILS14/06/20162,948.40אחר

ILS14/06/2016421.20אחר

ILS08/08/2016187.20פטור ממכרז



ILS09/11/2016854.10פטור ממכרז

ILS14/11/20165,700.22פטור ממכרז

ILS06/12/201632,000.00פטור ממכרז

ILS11/12/20162,613.52פטור ממכרז

ILS06/11/2016151.20פטור ממכרז

ILS06/11/2016237.60פטור ממכרז

ILS06/11/2016252.00פטור ממכרז

ILS06/11/201663.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016287.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016141.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016200.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016182.40פטור ממכרז

ILS06/11/201696.00פטור ממכרז

ILS06/11/201688.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016206.00פטור ממכרז

ILS06/11/201684.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016460.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016190.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016170.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016388.80פטור ממכרז

ILS06/11/2016115.20פטור ממכרז

ILS06/11/2016610.00פטור ממכרז

ILS06/11/201622.80פטור ממכרז

ILS06/11/201625.00פטור ממכרז

ILS06/11/201631.00פטור ממכרז

ILS06/11/201629.00פטור ממכרז

ILS06/11/20161,050.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016198.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016525.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016493.50פטור ממכרז

ILS06/11/2016440.00פטור ממכרז

ILS06/11/201636.00פטור ממכרז

ILS06/11/201626.00פטור ממכרז

ILS06/11/201626.00פטור ממכרז

ILS06/11/201626.00פטור ממכרז

ILS06/11/201627.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016518.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016539.14פטור ממכרז

ILS06/11/2016480.17פטור ממכרז

ILS06/11/2016129.87פטור ממכרז

ILS06/11/2016191.88פטור ממכרז

ILS06/11/2016241.02פטור ממכרז

ILS06/11/2016205.92פטור ממכרז

ILS06/11/201685.41פטור ממכרז

ILS06/11/2016163.80פטור ממכרז

ILS06/11/2016163.80פטור ממכרז

ILS06/11/2016143.21פטור ממכרז

ILS06/11/2016143.21פטור ממכרז

ILS06/11/2016115.83פטור ממכרז

ILS18/08/2016647.50פטור ממכרז

ILS18/08/20161,584.00פטור ממכרז

ILS18/08/2016378.00פטור ממכרז

ILS18/08/2016666.00פטור ממכרז



ILS18/08/20161,320.00פטור ממכרז

ILS18/08/2016226.80פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS14/09/201671.00פטור ממכרז

ILS14/09/2016154.50פטור ממכרז

ILS14/09/2016126.00פטור ממכרז

ILS14/09/201622.00פטור ממכרז

ILS14/09/201631.00פטור ממכרז

ILS14/09/2016262.50פטור ממכרז

ILS07/09/2016702.00פטור ממכרז

ILS07/09/2016528.00פטור ממכרז

ILS07/09/201692.50פטור ממכרז

ILS18/07/2016968.76פטור ממכרז

ILS18/07/2016578.57פטור ממכרז

ILS18/07/2016306.77פטור ממכרז

ILS18/07/20161,856.79פטור ממכרז

ILS18/07/2016384.81פטור ממכרז

ILS18/07/2016888.03פטור ממכרז



ILS18/07/2016182.99פטור ממכרז

ILS18/07/20161,184.04פטור ממכרז

ILS18/07/2016403.65פטור ממכרז

ILS18/07/20163,444.48פטור ממכרז

ILS18/07/2016231.43פטור ממכרז

ILS18/07/2016617.58פטור ממכרז

ILS18/07/20161,130.22פטור ממכרז

ILS18/07/2016226.04פטור ממכרז

ILS18/07/2016462.85פטור ממכרז

ILS18/07/2016617.76פטור ממכרז

ILS18/07/2016322.92פטור ממכרז

ILS18/07/2016842.40פטור ממכרז

ILS18/07/2016358.02פטור ממכרז

ILS18/07/2016596.70פטור ממכרז

ILS18/07/2016652.86פטור ממכרז

ILS18/07/2016912.60פטור ממכרז

ILS18/07/2016182.52פטור ממכרז

ILS18/07/2016582.66פטור ממכרז

ILS18/07/20161,305.72פטור ממכרז

ILS18/07/2016551.07פטור ממכרז

ILS18/07/2016617.76פטור ממכרז

ILS18/07/2016301.86פטור ממכרז

ILS18/07/20161,284.66פטור ממכרז

ILS15/08/201631/12/201623,334.48כבישי אגרה/ארנונה/מים/תשלומי חשמל

ILS27/11/201618,841.22פטור ממכרז

ILS27/11/20162,390.42פטור ממכרז

ILS27/11/20163,283.34פטור ממכרז

ILS14/06/201638,067.12אחר

ILS14/06/20168,648.64אחר

ILS14/06/201614,624.06אחר

ILS14/06/201681,412.70אחר

ILS14/06/201626,560.17אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז



ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201627,659.28פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201617,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201727,648.00פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז



ILS20/12/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/20174,609.88פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS20/12/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS13/11/20164,966.00פטור ממכרז

ILS01/11/20161,180.06פטור ממכרז

ILS23/11/20163,510.00פטור ממכרז

ILS23/11/20164,500.11פטור ממכרז

ILS02/11/201641,385.24פטור ממכרז

ILS14/06/201631/12/2016#########אחר

ILS14/06/201631/12/201673,770.00פטור ממכרז

ILS14/06/201631/12/201635,100.00פטור ממכרז

ILS13/07/20169,600.00פטור ממכרז

ILS12/09/2016270.06פטור ממכרז

ILS31/08/20160.00פטור ממכרז

ILS25/08/20161,490.00פטור ממכרז

ILS19/09/2016978.12פטור ממכרז

ILS19/09/20161,345.50פטור ממכרז

ILS19/09/20162,632.50פטור ממכרז

ILS28/07/20166,592.95פטור ממכרז

ILS 03/07/2016359.85מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/2016118,860.00אחר

ILS 20/09/201611,934.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 20/09/20164,475.25מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS13/11/201650,001.12פטור ממכרז

ILS 14/11/20161,579.50מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/11/2016351.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/11/2016468.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/11/2016308.88מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS23/11/201617,837.82פטור ממכרז

ILS 27/11/2016468.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 27/11/2016257.40מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 27/11/201651.48מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 20/11/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS20/11/201620,770.74פטור ממכרז

ILS23/08/201629,016.00פטור ממכרז

ILS15/08/20165,424.12פטור ממכרז

ILS15/08/2016134.99פטור ממכרז

ILS22/05/20163,419.97פטור ממכרז

ILS05/01/20171,696.50מכרז מרכזי ממוכן

ILS05/01/2017257.40מכרז מרכזי ממוכן

ILS05/01/201777.22מכרז מרכזי ממוכן

ILS 03/01/20171,287.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה



ILS 03/01/2017210.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/01/201754.76מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/01/20171,474.20מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS11/12/20164,466.09פטור ממכרז

ILS11/12/20160.00פטור ממכרז

ILS13/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS13/12/2016334.62פטור ממכרז

ILS13/12/20162,419.56פטור ממכרז

ILS18/12/2016468.00פטור ממכרז

ILS18/12/201677.22פטור ממכרז

ILS18/12/2016283.14פטור ממכרז

ILS18/12/20161,638.00פטור ממכרז

ILS18/12/2016334.62פטור ממכרז

ILS18/12/20162,651.22פטור ממכרז

ILS15/12/20162,866.44פטור ממכרז

ILS 18/12/20161,579.50מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 18/12/20162,084.94מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/12/20161,638.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/12/2016334.62מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/12/20162,651.22מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/12/2016746.46מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/12/20161,521.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/12/2016334.62מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/12/2016900.90מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/12/20163,346.20מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 01/12/20161,521.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 01/12/2016257.40מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 01/12/201651.48מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS13/10/20160.00פטור ממכרז

ILS06/07/2016360.36פטור ממכרז

ILS06/07/2016128.70פטור ממכרז

ILS06/07/2016299.52פטור ממכרז

ILS14/06/201650,000.00אחר

ILS01/08/201603/08/20161,559.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS20/07/2016318,000.00פטור ממכרז

ILS09/01/2017500,000.00פטור ממכרז

ILS 11/01/2017679,113.60חברה ממשלתית - (7)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/01/201720,000.00חברה ממשלתית - (7)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/01/2017684,005.40חברה ממשלתית - (7)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/01/201720,000.00חברה ממשלתית - (7)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/01/2017721,888.20חברה ממשלתית - (7)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/01/201720,000.00חברה ממשלתית - (7)4תקנה - מכרז סגור

ILS30/11/201655,978.00פטור ממכרז

ILS14/06/201631/12/20160.00אחר

ILS14/06/201631/12/20160.00אחר

ILS24/07/2016236,483.00פטור ממכרז

ILS24/07/20166,359.65פטור ממכרז

ILS 18/07/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 18/07/201627,608.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 18/07/2016128,128.40מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 18/07/201624,644.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 18/07/201637,211.90מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS10/07/20160.00פטור ממכרז



ILS 07/07/201631,150.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS13/07/201632,773.07פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/201693,400.80אחר

ILS14/06/201681,526.80אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/201681,526.80אחר

ILS14/06/201653,755.00אחר

ILS14/06/201633,300.00אחר

ILS14/06/201651,123.02אחר

ILS14/06/201681,526.80אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/201655,293.00אחר

ILS14/06/2016103,521.00אחר

ILS14/06/201696,440.76אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/201696,440.76אחר

ILS14/06/201636,006.00אחר

ILS14/06/2016107,568.00אחר

ILS14/06/201651,564.48אחר

ILS14/06/201677,308.56אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/201684,990.00אחר

ILS14/06/201628,981.12אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/2016247,700.00אחר

ILS14/06/2016247,700.00אחר

ILS14/06/2016247,700.00אחר

ILS14/06/2016247,700.00אחר

ILS14/06/2016247,700.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/2016247,700.00אחר

ILS14/06/2016344,805.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/2016230,705.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/2016210,259.00אחר

ILS14/06/2016210,154.00אחר

ILS14/06/201627,610.00אחר

ILS14/06/2016219,952.00אחר

ILS14/06/2016210,259.00אחר

ILS14/06/2016164,476.00אחר

ILS14/06/2016137,328.00אחר

ILS14/06/2016180,334.00אחר

ILS14/06/2016230,705.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/2016247,118.16אחר

ILS14/06/2016106,108.08אחר

ILS14/06/2016220,482.00אחר

ILS14/06/2016216,622.50אחר

ILS14/06/2016163,080.00אחר

ILS14/06/2016129,191.00אחר

ILS14/06/2016113,666.00אחר



ILS14/06/2016230,725.00אחר

ILS08/08/201682,359.00פטור ממכרז

ILS08/08/201624,421.00פטור ממכרז

ILS 03/08/201624,231.15מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/08/20167,501.68מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 06/09/20162,745.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/09/2016196,499.58מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/09/20169,241.10מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/09/20167,644.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/09/20161,279.95מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/09/20165,713.92מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS11/09/2016489.20פטור ממכרז

ILS11/09/2016343.42פטור ממכרז

ILS11/09/20165,350.00פטור ממכרז

ILS11/09/2016360.00פטור ממכרז

ILS11/09/20165,971.10פטור ממכרז

ILS11/09/2016895.68פטור ממכרז

ILS 22/08/20163,180.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 28/08/20169,236.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/09/201662,533.50מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS20/09/2016244,382.44פטור ממכרז

ILS 22/09/2016350,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS09/10/201620,073.00פטור ממכרז

ILS20/11/2016257.00פטור ממכרז

ILS24/11/2016353,123.00פטור ממכרז

ILS23/11/20163,615.00פטור ממכרז

ILS 08/11/2016191,649.40מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/11/2016196,119.44מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/11/2016137,438.18מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/2016116.00אחר

ILS14/06/20161,160.00אחר

ILS16/08/2016678.60פטור ממכרז

ILS16/08/2016150.23פטור ממכרז

ILS16/08/2016280.10פטור ממכרז

ILS16/08/2016259.74פטור ממכרז

ILS16/08/201649.14פטור ממכרז

ILS16/08/201651.25פטור ממכרז

ILS16/08/201647.74פטור ממכרז

ILS16/08/201648.44פטור ממכרז

ILS16/08/201676.52פטור ממכרז

ILS16/08/2016130.57פטור ממכרז

ILS16/08/201650.54פטור ממכרז

ILS16/08/201636.50פטור ממכרז

ILS16/08/201625.97פטור ממכרז

ILS16/08/2016136.19פטור ממכרז

ILS16/08/201643.52פטור ממכרז

ILS16/08/201640.72פטור ממכרז

ILS16/08/201685.64פטור ממכרז

ILS16/08/201648.44פטור ממכרז

ILS16/08/201636.50פטור ממכרז

ILS16/08/201626.68פטור ממכרז

ILS16/08/201631.59פטור ממכרז

ILS16/08/2016620.10פטור ממכרז



ILS14/06/2016217,500.00אחר

ILS13/07/201617,880.00פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS07/11/201620,080.00פטור ממכרז

ILS 04/01/20172,500.06מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 04/01/2017630.01מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/201731/10/20183,485.99מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/01/2017747.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 04/01/20171,819.98מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 11/01/20173,375.08מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 11/01/2017630.01מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/01/20171,050.02מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/01/20171,260.02מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 08/01/2017630.01מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 08/01/20172,520.04מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 05/12/20164,057.56מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 13/12/20161,250.03מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 13/12/2016700.01מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 11/12/20163,272.53מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 11/12/2016851.99מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 11/12/2016167.54מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 11/12/20162,027.94מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 11/12/2016607.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 08/11/20162,520.04מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 08/11/20163,680.82מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 02/11/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 02/11/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/11/2016140,400.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/11/2016700.01מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/11/20162,520.04מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/11/2016468,000.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/11/2016351,000.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 10/11/2016779.99מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS27/11/201618,226.00לא בשימוש

ILS 21/11/20161,169.99מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 26/09/20162,763.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 28/09/2016468.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 28/09/2016468.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 22/09/20161,236.11מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/09/2016741.78מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/09/20161,159.47מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/09/2016741.78מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/09/2016883.35מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/09/20162,262.78מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/09/20161,434.42מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/09/2016882.18מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/09/2016740.61מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/09/2016740.61מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 21/09/20161,511.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 20/09/2016199,999.80מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 18/09/2016965.02מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 18/09/2016272.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 18/09/2016418.02מכרז מרכזי- ב 14תקנה



ILS 10/10/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 10/10/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 10/10/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 10/10/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 10/10/20162,599.97מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 13/10/20161,586.52מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 01/11/20163,220.05מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 02/11/20161,113.99מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 30/10/20161,158.30מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 09/08/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS09/08/20164,000.00פטור ממכרז

ILS03/08/20161,989.00פטור ממכרז

ILS 03/08/20164,095.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 07/08/20162,062.71מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS05/09/20161,114.00פטור ממכרז

ILS 05/09/20163,393.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 25/08/201611,700.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS23/08/20160.00פטור ממכרז

ILS 05/09/20161,451.97מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 07/09/2016500.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS14/06/20162,466.00אחר

ILS14/06/20161,959.00אחר

ILS 29/05/201611,115.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 30/05/20169,300.33מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 14/07/201622/07/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 14/07/20161,152.01מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 14/07/2016825.03מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/07/2016450.01מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/07/2016450.01מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/07/2016232.01מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 19/07/201628/07/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS14/06/20161,830.00אחר

ILS14/06/20161,184.00אחר

ILS14/06/20160.00פטור ממכרז

ILS14/06/20162,718.00אחר

ILS14/06/20161,987.00אחר

ILS21/08/2016960.00פטור ממכרז

ILS10/08/2016680.00פטור ממכרז

ILS10/08/2016980.00פטור ממכרז

ILS30/10/20161,146.60פטור ממכרז

ILS07/08/201610,810.80פטור ממכרז

ILS07/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS09/08/201610,810.80פטור ממכרז

ILS09/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS 14/07/201661,389.90הצעה יחידה במכרז סגור - (2א)23תקנה

ILS 14/07/20163,410.55הצעה יחידה במכרז סגור - (2א)23תקנה

ILS 13/10/201631/12/20162,589.85הצעה יחידה במכרז סגור - (2א)23תקנה

ILS 13/10/201631/12/2016578.97הצעה יחידה במכרז סגור - (2א)23תקנה

ILS03/11/20163,480.18פטור ממכרז

ILS08/08/20162,797.97פטור ממכרז

ILS10/08/201650.00פטור ממכרז

ILS10/08/2016200.97פטור ממכרז

ILS10/08/201680.00פטור ממכרז



ILS10/08/201618.15פטור ממכרז

ILS10/08/201695.00פטור ממכרז

ILS29/11/20160.00פטור ממכרז

ILS29/11/20160.00פטור ממכרז

ILS23/11/201618,720.00פטור ממכרז

ILS23/11/20164,680.00פטור ממכרז

ILS22/09/201630/09/20164,633.20פטור ממכרז

ILS22/09/201630/09/20161,170.00פטור ממכרז

ILS10/08/201614,671.80פטור ממכרז

ILS10/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS17/11/201609/12/201615,444.00פטור ממכרז

ILS17/11/201609/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS14/11/201612/12/201614,671.80פטור ממכרז

ILS14/11/201612/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS 15/09/201630/11/2018106,998.84מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/09/201630/11/201871,332.56מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/2016367,146.00אחר

ILS14/06/2016359,950.50אחר

ILS03/04/2016967,322.07אחר

ILS14/06/20163,000.00אחר

ILS04/04/2016142,592.80מכרז פומבי רגיל ממוכן

ILS 08/01/2017250,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS29/09/201617,901.00פטור ממכרז

ILS29/09/20165,812.56פטור ממכרז

ILS29/09/20164,970.16פטור ממכרז

ILS29/09/20163,510.00פטור ממכרז

ILS29/09/20162,925.00פטור ממכרז

ILS14/06/201652,935.85אחר

ILS08/12/201631,347.81פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/201654,145.26אחר

ILS27/07/20162,999.88פטור ממכרז

ILS27/07/20160.00פטור ממכרז

ILS27/07/20161,755.00פטור ממכרז

ILS27/11/20162,077.92פטור ממכרז

ILS27/11/20162,021.76פטור ממכרז

ILS15/08/201631/12/20160.00כבישי אגרה/ארנונה/מים/תשלומי חשמל

ILS22/08/20162,129.40פטור ממכרז

ILS07/09/201610,108.80פטור ממכרז

ILS07/09/20166,592.95פטור ממכרז

ILS07/09/20167,483.32פטור ממכרז

ILS07/09/20168,480.16פטור ממכרז

ILS07/09/20163,510.00פטור ממכרז

ILS 03/05/2016760,500.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS11/01/20173,000.00פטור ממכרז

ILS03/01/20171,527.41פטור ממכרז

ILS04/01/20171,554.05פטור ממכרז

ILS04/08/2016411.58פטור ממכרז

ILS04/08/2016125.59פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS01/08/201631/12/20164,609.88פטור ממכרז



ILS01/08/201631/12/201611,524.70פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/20167,212.65פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/201611,524.70פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/20167,212.65פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/201611,524.70פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/201611,524.70פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/201611,524.70פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/201611,524.70פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/201611,524.70פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/20167,212.65פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/201611,524.70פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/201611,524.70פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/201611,524.70פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/201611,524.70פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/201611,524.70פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/20167,212.65פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/20164,327.59פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/20164,327.59פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/201614,892.36פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/20160.00פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/20160.00פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/20162,868.66פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/20174,609.88פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/20176,914.82פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201727,659.28פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201717,310.36פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201718,439.52פטור ממכרז

ILS22/09/201631/08/201711,543.52פטור ממכרז

ILS18/07/20164,024.80פטור ממכרז

ILS28/11/20161,890.17פטור ממכרז

ILS20/11/201637,800.00פטור ממכרז

ILS20/11/201647,074.24פטור ממכרז

ILS17/11/20161,021.41פטור ממכרז

ILS23/11/20161,053.00פטור ממכרז

ILS26/10/20161,000.35פטור ממכרז

ILS01/08/20161,053.00פטור ממכרז

ILS02/08/20161,013.22פטור ממכרז



ILS08/09/20161,013.22פטור ממכרז

ILS05/09/20162,106.00פטור ממכרז

ILS06/07/20161,053.00פטור ממכרז

ILS07/12/2016998.01פטור ממכרז

ILS14/11/2016658.04פטור ממכרז

ILS14/11/2016471.92פטור ממכרז

ILS14/11/2016741.02פטור ממכרז

ILS 24/08/2016760.50מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS04/08/201609/08/20164,024.00פטור ממכרז

ILS04/08/201609/08/20163,112.00פטור ממכרז

ILS04/08/201609/08/20169,520.00פטור ממכרז

ILS04/08/201609/08/201619,094.40פטור ממכרז

ILS04/08/201609/08/20161,200.00פטור ממכרז

ILS04/08/201609/08/20161,544.40פטור ממכרז

ILS04/08/201609/08/2016699.89פטור ממכרז

ILS03/11/2016573.30פטור ממכרז

ILS03/11/2016755.82פטור ממכרז

ILS02/11/20166,046.56פטור ממכרז

ILS01/11/20161,265.00פטור ממכרז

ILS01/11/20164,522.00פטור ממכרז

ILS 13/07/20164,387.50מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 18/09/20164,387.50מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS06/07/2016666.90פטור ממכרז

ILS05/01/201731/12/2017265,682.43פטור ממכרז

ILS05/01/201731/12/2017265,682.43פטור ממכרז

ILS05/01/201731/12/20172,000.70פטור ממכרז

ILS05/01/201731/12/20177,002.45פטור ממכרז

ILS30/11/2016549.99פטור ממכרז

ILS30/11/20161,019.87פטור ממכרז

ILS30/11/2016300.00פטור ממכרז

ILS29/08/2016935.01פטור ממכרז

ILS29/08/2016349.99פטור ממכרז

ILS29/08/2016300.00פטור ממכרז

ILS31/07/2016550.01פטור ממכרז

ILS31/07/2016680.00פטור ממכרז

ILS14/06/2016390.00אחר

ILS14/06/20164,250.03אחר

ILS24/05/2016161,986.50אחר

ILS25/08/20165,967.00פטור ממכרז

ILS14/09/201631/12/201699,999.90פטור ממכרז

ILS03/08/201699,999.90פטור ממכרז

ILS18/08/2016655.20פטור ממכרז

ILS06/11/201652,650.00לא בשימוש

ILS09/11/201643,290.00לא בשימוש

ILS07/06/20160.00פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS 09/01/20171,386.45מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/01/20170.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS12/12/201647,970.00פטור ממכרז

ILS15/12/2016128.70פטור ממכרז



ILS01/12/20162,176.20פטור ממכרז

ILS01/12/2016149.98פטור ממכרז

ILS04/01/2017725.40פטור ממכרז

ILS04/01/201749.99פטור ממכרז

ILS18/08/201630/08/2016550.84פטור ממכרז

ILS21/08/2016799.91פטור ממכרז

ILS08/08/2016579.85פטור ממכרז

ILS07/09/2016249.97פטור ממכרז

ILS04/09/20161,281.15פטור ממכרז

ILS09/08/20160.00פטור ממכרז

ILS27/11/20161,140.75פטור ממכרז

ILS01/11/20162,790.00פטור ממכרז

ILS27/10/20168,892.00פטור ממכרז

ILS09/10/20162,653.33פטור ממכרז

ILS27/09/20161,051.83פטור ממכרז

ILS24/07/2016959.40פטור ממכרז

ILS24/07/2016895.05פטור ממכרז

ILS24/07/20161,750.00פטור ממכרז

ILS04/01/20172,512.58פטור ממכרז

ILS30/11/20161,029.60פטור ממכרז

ILS10/10/20163,333.33פטור ממכרז

ILS10/10/20163,333.33פטור ממכרז

ILS10/10/20163,333.33פטור ממכרז

ILS09/10/201622/11/201614,671.80פטור ממכרז

ILS09/10/201622/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS11/01/20173,000.00פטור ממכרז

ILS26/10/20160.00פטור ממכרז

ILS26/10/20160.00פטור ממכרז

ILS01/11/201604/12/201616,988.40פטור ממכרז

ILS01/11/201604/12/20162,340.00פטור ממכרז

ILS 10/01/20171,848.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS30/11/20164,425.51פטור ממכרז

ILS28/11/20161,470.02פטור ממכרז

ILS08/08/20163,000.00פטור ממכרז

ILS08/08/20162,999.88פטור ממכרז

ILS18/09/20162,106.00פטור ממכרז

ILS18/09/2016280.80פטור ממכרז

ILS18/09/20161,872.00פטור ממכרז

ILS20/11/201622,030.99לא בשימוש

ILS13/10/20164,095.00פטור ממכרז

ILS 14/06/201617,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/06/20168,662.50מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/06/20164,427.50מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/06/201622,500.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/06/20164,500.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/06/20167,500.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/06/20161,321.50מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/06/20162,643.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/06/201611,629.20מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/06/20165,285.98מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 20/12/201631/12/2016209,609.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/07/2016200,548.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/2016245,853.00אחר



ILS14/06/2016239,364.00אחר

ILS14/06/2016226,385.94אחר

ILS14/06/2016245,853.00אחר

ILS 02/11/201631/12/2016209,609.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/2016212,567.00אחר

ILS14/06/2016207,963.12אחר

ILS09/10/201631/12/201613,000.00פטור ממכרז

ILS06/10/201631/12/201620,000.00פטור ממכרז

ILS28/07/20169,243.00פטור ממכרז

ILS14/06/20161,650.02אחר

ILS25/07/201601/06/20161,099.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/07/20160.00פטור ממכרז

ILS 11/07/201618/07/20163,200.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/07/201619/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/07/201619/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/07/201618/07/2016549.99פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/07/201619/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/07/201619/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/07/201619/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/07/201619/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/07/201619/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/07/201618/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS12/07/20164,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS12/07/20161,609.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS12/07/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS 14/07/201617/07/20162,069.99פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS14/07/2016702.00פטור ממכרז

ILS 13/07/201619/07/20161,839.99פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS25/09/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/09/2016549.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/09/2016549.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/09/2016649.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/11/20162,069.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/11/2016839.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/11/20164,399.95מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/11/20163,300.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/11/20165,600.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS10/10/20160.00פטור ממכרז

ILS03/11/2016100.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS03/11/2016100.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/11/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/11/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/11/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS17/08/201601/09/20163,600.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS17/08/201601/09/20163,200.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS17/08/201601/09/20161,839.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS17/08/201601/09/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS17/08/201630/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS17/08/201630/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/08/201614,281.02מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS06/09/20163,300.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS06/09/20164,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS06/09/20161,099.99מכרז סגור ממוכן מהיר



ILS06/09/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS06/09/2016100.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS06/09/2016100.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS06/09/2016100.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/09/20161,800.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/09/2016940.16מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/09/201699.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/09/2016400.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/09/20161,404.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/09/2016719.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/09/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/09/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/09/20160.00פטור ממכרז

ILS07/09/20160.00פטור ממכרז

ILS07/09/20160.00פטור ממכרז

ILS07/09/20160.00פטור ממכרז

ILS07/09/20160.00פטור ממכרז

ILS30/08/2016900.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS28/08/20161,839.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS11/01/20172,989.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS07/11/2016561.60פטור ממכרז

ILS10/11/20166,862.00פטור ממכרז

ILS28/09/20160.00פטור ממכרז

ILS28/09/20162,948.00פטור ממכרז

ILS06/10/20161,450.33לא בשימוש

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20161,034.00אחר

ILS08/11/20161,872.00לא בשימוש

ILS11/08/20160.00פטור ממכרז

ILS11/08/20160.00פטור ממכרז

ILS23/08/201611,583.00פטור ממכרז

ILS23/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS01/11/201621/11/20166,177.60פטור ממכרז

ILS01/11/201621/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS06/07/20161,239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/07/201611/07/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/07/201611/07/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/07/201611/07/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS20/07/201647,034.00פטור ממכרז

ILS25/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS23/11/20160.00פטור ממכרז

ILS01/08/201603/08/20161,239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/201622,230.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/20161,439.94מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/2016719.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/20162,039.92מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/2016584.94מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/2016454.95מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/2016649.94מכרז סגור ממוכן מהיר



ILS02/08/2016454.95מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/2016584.94מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/20167,149.29מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/2016389.96מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/2016714.93מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/2016519.95מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/20168,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/201613,760.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/20162,519.93מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/20166,819.94מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/20161,427.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/20168,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/20166,880.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/2016359.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/2016599.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/2016599.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/08/20162,290.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/08/20161,720.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/08/201610,557.72מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/08/201608/06/20163,119.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/08/20163,359.91מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/08/2016129.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/08/20161,149.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/08/2016929.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/08/20163,719.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/08/20162,855.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/08/2016987.89מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/08/20161,291.86מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS21/08/20163,639.96מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS21/08/20165,160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS21/08/20165,700.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS11/08/20162,339.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS11/08/2016359.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS11/08/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS15/08/2016454.95מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS15/08/2016460.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/08/2016619.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/08/2016909.91מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/08/2016760.50פטור ממכרז

ILS09/08/2016234.00פטור ממכרז

ILS09/08/2016468.00פטור ממכרז

ILS10/08/201606/06/20162,339.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS28/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS28/08/20162,079.98מכרז סגור ממוכן מהיר



ILS28/08/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS28/08/2016839.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS28/08/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/08/201631/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS23/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS22/08/201630/08/20162,799.93מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS22/08/201624/08/20164,199.89מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS23/08/20163,800.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS23/08/20163,440.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/08/20165,319.86מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/08/2016619.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/08/20163,556.80מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/08/2016789.75פטור ממכרז

ILS24/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/08/20161,039.90מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/08/2016394.88פטור ממכרז

ILS31/08/2016619.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/09/20163,800.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/09/20163,440.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/09/201609/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/09/201609/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/09/201609/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/09/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/09/2016619.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/09/2016140.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/09/2016140.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/09/2016140.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/09/20164,959.96מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/09/20163,119.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/09/2016599.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/09/2016839.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/09/2016789.75פטור ממכרז

ILS11/09/20160.00פטור ממכרז

ILS11/09/20160.00פטור ממכרז

ILS11/09/20160.00פטור ממכרז

ILS11/09/20160.00פטור ממכרז



ILS17/11/20163,660.00לא בשימוש

ILS17/11/201610,760.00לא בשימוש

ILS17/11/20164,520.00לא בשימוש

ILS17/11/20163,620.00לא בשימוש

ILS17/11/20161,900.00לא בשימוש

ILS17/11/201610,760.00לא בשימוש

ILS17/11/20165,340.00לא בשימוש

ILS17/11/20166,580.00לא בשימוש

ILS17/11/20163,660.00לא בשימוש

ILS17/11/20167,280.00לא בשימוש

ILS17/11/20168,960.00לא בשימוש

ILS17/11/20169,340.00לא בשימוש

ILS17/11/20164,520.00לא בשימוש

ILS17/11/20166,580.00לא בשימוש

ILS17/11/20164,520.00לא בשימוש

ILS17/11/20163,660.00לא בשימוש

ILS17/11/2016860.00לא בשימוש

ILS17/11/20163,620.00לא בשימוש

ILS17/11/20165,520.00לא בשימוש

ILS17/11/20163,800.00לא בשימוש

ILS10/11/201623,660.00לא בשימוש

ILS10/11/201627,846.00לא בשימוש

ILS10/11/20167,008.00לא בשימוש

ILS10/11/20164,481.10לא בשימוש

ILS10/11/2016960.00לא בשימוש

ILS26/07/20165,700.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS26/07/2016950.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS26/07/20162,580.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS26/07/20161,239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS26/07/2016619.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS26/07/2016309.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS26/07/2016649.94מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/07/20161,679.96מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/07/20161,199.95מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS 20/07/20164,339.96פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 20/07/20161,427.99פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/07/2016987.89פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/07/20161,199.95פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/07/20161,679.93פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/07/201625/07/20168,000.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/07/201625/07/20163,800.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/07/201625/07/20162,290.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/07/201625/07/20163,018.60פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/07/201624/07/2016140.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/07/201624/07/2016140.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 21/07/201624/07/2016140.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS20/07/201621/07/2016455.95מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS 18/07/2016779.92פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 18/07/20161,034.99פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 18/07/2016280.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 18/07/2016280.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 18/07/2016280.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 18/07/201617/07/20161,053.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור



ILS 07/07/201619/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/07/201619/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/07/201619/07/20168,579.91פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/07/201619/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/07/201618/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/07/201618/07/20161,319.95פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/07/201618/07/20161,319.95פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/07/201613/07/2016655.20פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 07/07/201613/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/07/201620/07/201613,019.89פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/07/201620/07/201617,200.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/07/201620/07/20169,160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/07/201620/07/20163,800.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 06/07/201620/07/20168,000.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/07/201620/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/07/201620/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 11/07/201620/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/07/201620/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/07/201620/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 13/07/201618/07/20162,079.98פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS14/07/20161,559.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS 14/07/201621/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 03/07/201604/05/2016860.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/07/201604/05/20161,900.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/20160.00אחר

ILS10/07/20162,544.75פטור ממכרז

ILS10/07/2016982.80פטור ממכרז

ILS 28/07/201640,154.40מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS28/11/2016257.40פטור ממכרז

ILS28/11/2016298.35פטור ממכרז

ILS23/08/2016866.00פטור ממכרז

ILS10/08/201622,880.00פטור ממכרז

ILS15/08/20160.00פטור ממכרז

ILS28/08/20161,180.00פטור ממכרז

ILS28/08/2016350.00פטור ממכרז

ILS01/09/20161,422.00פטור ממכרז

ILS14/06/20161,107.00אחר

ILS30/11/20161,180.00פטור ממכרז

ILS05/12/20161,180.00פטור ממכרז

ILS05/12/2016250.00פטור ממכרז

ILS06/12/20161,180.00פטור ממכרז

ILS06/12/2016350.00פטור ממכרז

ILS05/12/20161,057.00לא בשימוש

ILS05/12/20161,355.00לא בשימוש

ILS05/12/20161,180.00לא בשימוש

ILS14/06/201649,950.00אחר

ILS27/07/2016206.00פטור ממכרז

ILS06/09/20163,210.60פטור ממכרז

ILS20/11/20161,029.60פטור ממכרז

ILS20/11/201680.33פטור ממכרז

ILS20/11/201610.71פטור ממכרז

ILS20/11/2016321.96פטור ממכרז

ILS20/11/2016100.14פטור ממכרז



ILS26/07/20162,574.00פטור ממכרז

ILS12/09/20169,800.00פטור ממכרז

ILS08/12/20162,323.62פטור ממכרז

ILS10/08/2016524.00פטור ממכרז

ILS10/08/2016126.00פטור ממכרז

ILS14/12/20161,478.32פטור ממכרז

ILS09/08/201608/06/201616,426.80פטור ממכרז

ILS05/12/20162,999.00פטור ממכרז

ILS04/01/20171,057.19פטור ממכרז

ILS29/11/20162,219.24פטור ממכרז

ILS31/07/20164,933.09פטור ממכרז

ILS09/11/20161,239.57פטור ממכרז

ILS09/11/20161,066.51פטור ממכרז

ILS14/11/20169,281.75פטור ממכרז

ILS14/11/20163,480.66פטור ממכרז

ILS06/07/20161,672.29פטור ממכרז

ILS06/07/20162,252.25פטור ממכרז

ILS06/07/2016889.79פטור ממכרז

ILS14/06/20162,624.01אחר

ILS20/11/201619,890.12פטור ממכרז

ILS20/11/20162,655.02פטור ממכרז

ILS21/07/20167,429.50פטור ממכרז

ILS08/11/2016854.10פטור ממכרז

ILS06/09/2016472.00פטור ממכרז

ILS06/09/2016377.60פטור ממכרז

ILS 04/08/201631/12/2016139,352.97מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/08/201631/12/201610,647.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/11/201611,700.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS03/11/20162,808.00פטור ממכרז

ILS06/10/201614,976.00לא בשימוש

ILS10/10/20163,296.52לא בשימוש

ILS 09/10/201631/12/2017825,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/10/201631/12/2017550,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/10/201631/12/2017550,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/10/201631/12/2017825,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/10/201631/12/2017550,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/10/201631/12/2017550,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/10/201631/12/2017825,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/10/201631/12/2017550,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/10/201631/12/2017275,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/20160.00אחר

ILS06/07/20164,118.40פטור ממכרז

ILS11/07/20161,088.10פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS08/01/20175,031.00פטור ממכרז

ILS11/07/2016234.00פטור ממכרז

ILS11/08/20161,755.00פטור ממכרז

ILS 29/08/201631/12/2017270,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS13/12/2016795.60פטור ממכרז

ILS 05/09/201617,550.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 18/09/2016995.67מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS02/11/20161,053.00פטור ממכרז

ILS23/11/20160.00פטור ממכרז



ILS30/11/20161,053.00פטור ממכרז

ILS07/12/20165,616.00פטור ממכרז

ILS07/12/2016702.00פטור ממכרז

ILS07/12/20163,510.00פטור ממכרז

ILS08/12/20161,053.00פטור ממכרז

ILS11/01/20175,616.00פטור ממכרז

ILS11/01/20171,825.20פטור ממכרז

ILS24/07/20164,212.00פטור ממכרז

ILS24/07/2016280.80פטור ממכרז

ILS20/11/20162,808.00לא בשימוש

ILS20/11/2016561.60לא בשימוש

ILS14/11/20164,212.00פטור ממכרז

ILS14/11/2016421.20פטור ממכרז

ILS02/11/20160.00פטור ממכרז

ILS02/11/20160.00פטור ממכרז

ILS12/09/201622/09/20164,212.00פטור ממכרז

ILS12/09/201622/09/20161,404.00פטור ממכרז

ILS01/08/2016702.00פטור ממכרז

ILS01/08/2016982.80פטור ממכרז

ILS01/08/20161,404.00פטור ממכרז

ILS29/09/20163,436.29פטור ממכרז

ILS14/06/20163,000.00אחר

ILS13/10/20162,340.00פטור ממכרז

ILS20/11/2016322.92פטור ממכרז

ILS05/12/2016649.92פטור ממכרז

ILS05/12/2016250.01פטור ממכרז

ILS23/11/20166,657.30פטור ממכרז

ILS23/11/20168,697.78פטור ממכרז

ILS23/11/201612,301.38פטור ממכרז

ILS23/11/201613,314.60פטור ממכרז

ILS23/11/20163,393.00פטור ממכרז

ILS23/11/20164,036.50פטור ממכרז

ILS23/11/20161,521.00פטור ממכרז

ILS23/11/201658.50פטור ממכרז

ILS09/10/201628/11/201614,671.80פטור ממכרז

ILS09/10/201628/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS01/08/20168,494.20פטור ממכרז

ILS01/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS23/08/201613,899.60פטור ממכרז

ILS23/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS05/01/20172,878.20פטור ממכרז

ILS14/06/201631/12/2016288,643.00פטור ממכרז

ILS14/06/201631/12/201681,900.00פטור ממכרז

ILS10/10/2016585.00פטור ממכרז

ILS 03/05/2016326,580.01מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS13/07/201631/12/20167,800.00פטור ממכרז

ILS13/07/201631/12/20167,700.00פטור ממכרז

ILS13/07/201631/12/201683.07פטור ממכרז

ILS13/07/201631/12/201677.00פטור ממכרז

ILS13/07/201631/12/20162,695.00פטור ממכרז

ILS21/11/20161,021.41לא בשימוש

ILS01/08/201631,590.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/09/20161,404.00פטור ממכרז



ILS05/12/201639,000.00פטור ממכרז

ILS05/12/201679,500.33פטור ממכרז

ILS25/07/20161,013.22פטור ממכרז

ILS25/07/20160.00פטור ממכרז

ILS25/07/201618,098.73פטור ממכרז

ILS25/07/201626,600.00פטור ממכרז

ILS25/07/201616,541.00פטור ממכרז

ILS 27/07/201631/12/201614,320.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 28/07/201631/12/201666,154.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 28/07/201631/12/201630,176.64מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 28/07/201631/12/201624,725.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 20/07/201631,077.53מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS18/07/201623,256.56פטור ממכרז

ILS18/07/201635,284.60פטור ממכרז

ILS18/07/201614,468.00פטור ממכרז

ILS18/07/201644,751.20פטור ממכרז

ILS18/07/201626,777.56פטור ממכרז

ILS18/07/201649,400.00פטור ממכרז

ILS18/07/201613,066.98פטור ממכרז

ILS18/07/201626,304.00פטור ממכרז

ILS18/07/201614,952.02פטור ממכרז

ILS14/06/201617,447.00אחר

ILS14/06/201618,700.00אחר

ILS14/06/201611,750.00אחר

ILS14/06/201614,362.00אחר

ILS14/06/201636,736.00אחר

ILS14/06/201624,954.01אחר

ILS14/06/201621,199.00אחר

ILS14/06/201618,135.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/201631/12/201619,183.00אחר

ILS14/06/201620,847.00אחר

ILS14/06/201612,040.00אחר

ILS 11/09/201634,680.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/09/2016800.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/09/2016500.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/09/201617,269.20מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/09/20161,029.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/09/201628,980.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/09/201618,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/09/2016750.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/09/2016500.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/09/20166,475.95מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/09/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/09/201612,537.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/09/20161,497.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/09/20162,737.80מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/09/2016298.35מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/09/2016341.64מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/08/201611,054.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 24/08/201631/12/201631,932.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 24/08/201631/12/201619,758.96מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 24/08/201631/12/201627,536.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה



ILS 24/08/201619,218.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 29/08/201693,218.70מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 29/08/2016222,938.10מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 29/08/201676,316.90מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201617,400.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201614,113.13מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201625,530.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201655,173.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201627,390.17מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201623,136.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201612,984.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201612,983.49מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201625,530.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201643,560.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201614,128.90מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201634,658.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201640,349.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201620,502.14מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201625,358.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/08/2016106,880.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/08/201662,150.40מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/08/201610,756.50מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/08/20166,215.04מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/08/20163,040.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/08/20163,300.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/08/20161,029.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/08/20164,791.15מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/08/20161,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/08/201632,720.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/201614,156.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/201631/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/201631/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/201631/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/2016141,303.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/20168,040.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/20161,029.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/20163,422.25מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/2016873.99מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/201635,745.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/201676,135.41מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/20162,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/11/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/11/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/11/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/11/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/11/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/11/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/11/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 23/11/201619,580.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 23/11/2016200.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 23/11/20168,447.40מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה



ILS 23/11/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 23/11/201633,630.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 23/11/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/11/201635,790.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/11/201622,461.59מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/11/201637,056.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/11/2016960.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/11/201615,612.48מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/11/20161,029.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/11/2016585.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/11/201640,289.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/11/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/11/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/11/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/11/201650,580.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/11/2016900.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/11/2016500.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/11/201622,744.80מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/11/20161,029.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/11/20162,695.68מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/11/201641,022.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/11/201612,434.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 26/10/201631/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 26/10/201631/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/10/201628,296.45מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/10/2016203.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 20/09/201631,328.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 20/09/2016240.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 20/09/20161,029.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 20/09/201618,537.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 20/09/201612,617.28מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 20/09/20166,300.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/201673,111.50מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/20163,360.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/201639,510.35מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/20161,029.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/20166,289.92מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/201657,435.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 18/09/20162,705.04מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 18/09/20163,934.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 01/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 01/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 01/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 01/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 01/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 01/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 01/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 01/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/12/201617,622.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/12/2016900.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/12/2016500.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/12/201614,270.26מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה



ILS 04/12/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/12/20161,797.12מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/12/201617,365.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/12/20161,358.37מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/12/20161,728.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 30/11/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 30/11/2016560.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 30/11/2016867.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 30/11/201640.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 30/11/201612,088.44מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 30/11/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 30/11/201618,797.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 30/11/201628,008.40מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/12/201661,142.40מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/12/20161,440.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/12/201626,799.27מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/12/20161,029.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/12/201648,312.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/12/201619,710.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/12/201633,052.80מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/12/201614,867.42מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/12/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/12/20163,422.25מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/12/20161,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/12/201617,777.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/12/20164,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/12/201619,800.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/12/2016250.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/12/20167,818.53מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/12/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/12/201622,564.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/12/201619,384.20מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/12/20168,362.93מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/12/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/12/201620,795.45מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS20/07/201610,540.00אחר

ILS10/11/20160.00לא בשימוש

ILS10/11/2016119,999.88לא בשימוש

ILS03/11/20160.00לא בשימוש

ILS29/08/20166,300.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS29/08/20161,099.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS30/08/20162,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS30/08/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS 11/07/20162,301.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS07/12/20161,099.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS10/10/20160.00פטור ממכרז

ILS10/10/20160.00פטור ממכרז

ILS10/10/20161,146.60פטור ממכרז

ILS10/10/2016994.50פטור ממכרז

ILS19/09/20167,637.76פטור ממכרז



ILS01/09/2016719.97פטור ממכרז

ILS04/09/2016599.98פטור ממכרז

ILS04/09/20161,720.74פטור ממכרז

ILS04/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS04/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS04/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS28/08/2016120.00פטור ממכרז

ILS28/08/201628/08/20162,045.75פטור ממכרז

ILS23/08/2016959.96מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS13/09/20160.00פטור ממכרז

ILS13/09/20160.00פטור ממכרז

ILS14/09/2016807.30פטור ממכרז

ILS18/09/20161,948.75פטור ממכרז

ILS18/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS18/09/2016239.99פטור ממכרז

ILS18/09/2016359.99פטור ממכרז

ILS18/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS18/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS15/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS15/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS12/09/201620/09/20161,079.96פטור ממכרז

ILS12/09/201620/09/20161,679.93פטור ממכרז

ILS12/09/201620/09/2016100.00פטור ממכרז

ILS11/09/2016479.98פטור ממכרז

ILS11/09/2016479.98פטור ממכרז

ILS08/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS08/09/2016839.97פטור ממכרז

ILS08/09/201670.20פטור ממכרז

ILS06/09/20162,217.50פטור ממכרז

ILS01/08/2016720.25פטור ממכרז

ILS01/08/2016720.25פטור ממכרז

ILS01/08/201650.01פטור ממכרז

ILS02/08/2016599.98פטור ממכרז

ILS02/08/2016600.21פטור ממכרז

ILS07/08/2016926.43פטור ממכרז

ILS07/08/201608/06/20161,199.95פטור ממכרז

ILS04/08/2016120.00פטור ממכרז

ILS09/08/201617/05/20160.00פטור ממכרז

ILS09/08/201617/05/20160.00פטור ממכרז

ILS09/08/201617/05/20160.00פטור ממכרז

ILS09/08/20160.00פטור ממכרז

ILS09/08/2016120.04פטור ממכרז

ILS09/08/201622/08/20163,107.93פטור ממכרז

ILS09/08/201622/08/2016239.99פטור ממכרז

ILS11/08/2016240.08פטור ממכרז

ILS11/08/2016240.08פטור ממכרז

ILS21/08/20161,864.76פטור ממכרז

ILS21/08/2016120.04פטור ממכרז

ILS21/08/2016120.04פטור ממכרז

ILS16/08/20161,080.38פטור ממכרז

ILS16/08/201616/05/20164,480.22פטור ממכרז

ILS17/08/2016120.04פטור ממכרז

ILS17/08/2016120.04פטור ממכרז



ILS17/08/2016120.04פטור ממכרז

ILS20/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS20/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS09/10/2016120.00פטור ממכרז

ILS10/10/20161,439.94פטור ממכרז

ILS10/10/20160.00פטור ממכרז

ILS25/10/20160.00פטור ממכרז

ILS25/10/20160.00פטור ממכרז

ILS27/10/20161,612.92פטור ממכרז

ILS30/10/20160.00פטור ממכרז

ILS31/10/2016120.00פטור ממכרז

ILS31/10/2016120.00פטור ממכרז

ILS27/10/20161,439.94פטור ממכרז

ILS27/10/20161,319.95פטור ממכרז

ILS27/10/20161,319.95פטור ממכרז

ILS27/10/2016240.08פטור ממכרז

ILS02/11/2016719.97פטור ממכרז

ILS03/11/2016480.00פטור ממכרז

ILS03/11/2016480.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016839.97פטור ממכרז

ILS08/11/2016359.99פטור ממכרז

ILS08/11/2016239.99פטור ממכרז

ILS07/11/20163,959.84פטור ממכרז

ILS07/11/201649.99פטור ממכרז

ILS10/11/2016120.00פטור ממכרז

ILS10/11/20163,599.86לא בשימוש

ILS10/11/201649.96לא בשימוש

ILS14/11/2016479.98פטור ממכרז

ILS14/11/201631/12/20160.00פטור ממכרז

ILS14/11/2016479.98פטור ממכרז

ILS14/11/2016479.98פטור ממכרז

ILS14/11/2016479.98פטור ממכרז

ILS13/11/20162,899.26פטור ממכרז

ILS23/11/20161,079.96פטור ממכרז

ILS23/11/20161,559.94פטור ממכרז

ILS15/11/2016268.80פטור ממכרז

ILS20/11/20161,799.93לא בשימוש

ILS20/11/201649.99לא בשימוש

ILS 21/07/2016599.98פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS18/07/2016120.16פטור ממכרז

ILS25/07/201631/12/20161,881.57פטור ממכרז

ILS25/07/201631/12/2016120.00פטור ממכרז

ILS26/07/2016240.08פטור ממכרז

ILS 24/07/2016839.97פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 24/07/2016959.96פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS11/07/20160.00פטור ממכרז

ILS11/07/20160.00פטור ממכרז

ILS14/07/20165,309.20פטור ממכרז

ILS14/07/2016120.16פטור ממכרז

ILS06/07/20161,254.38פטור ממכרז

ILS06/07/2016240.08פטור ממכרז

ILS07/07/20160.00פטור ממכרז

ILS06/07/2016240.08פטור ממכרז



ILS 06/07/2016959.96פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS14/06/20160.00אחר

ILS09/01/2017839.97פטור ממכרז

ILS08/01/2017959.96פטור ממכרז

ILS12/01/2017140.40פטור ממכרז

ILS12/01/2017140.40פטור ממכרז

ILS11/01/20171,199.95פטור ממכרז

ILS11/01/20171,559.94פטור ממכרז

ILS05/01/2017479.98פטור ממכרז

ILS05/01/2017599.98פטור ממכרז

ILS03/01/20173,900.15פטור ממכרז

ILS03/01/20173,149.87פטור ממכרז

ILS04/12/2016239.99פטור ממכרז

ILS05/12/20161,254.33לא בשימוש

ILS15/12/2016239.99פטור ממכרז

ILS15/12/2016120.00פטור ממכרז

ILS24/07/20160.00פטור ממכרז

ILS 27/11/201624,075.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 27/11/2016500.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 27/11/20161,190.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 27/11/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 27/11/20168,857.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/11/201634,608.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/11/2016560.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/11/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/11/201631,057.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 02/11/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 02/11/201624,075.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 02/11/2016250.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 02/11/201621,765.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 18/08/201631/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 18/08/201631/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 18/08/201631/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/08/201620,800.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/08/201639,552.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/08/2016640.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/08/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/08/201638,352.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/08/2016640.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/08/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/08/201630,031.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201642,560.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201617,798.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201650,932.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201621,211.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201668,464.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201619,807.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201620,100.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201631/12/201618,417.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה



ILS 08/09/201624,896.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/09/2016400.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/09/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/09/201619,009.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 24/08/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 24/08/201652,260.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 24/08/2016720.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 24/08/201619,256.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 24/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 30/08/2016480.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 30/08/201675,409.95מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 30/08/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 30/08/201635,200.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/12/201648,150.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/12/20161,200.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/12/20161,029.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/12/201636,160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/01/201743,568.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/01/2017700.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/01/2017936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/01/201723,728.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS22/08/201625,000.00פטור ממכרז

ILS04/08/201631/12/201610,000.00פטור ממכרז

ILS10/08/20161,053.00פטור ממכרז

ILS11/09/20161,018.78פטור ממכרז

ILS10/10/2016995.67פטור ממכרז

ILS14/06/20161,100.00אחר

ILS14/06/20161,053.00אחר

ILS 28/07/20169,477.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS24/07/20163,744.00פטור ממכרז

ILS14/07/2016909.99פטור ממכרז

ILS14/07/2016120.00פטור ממכרז

ILS22/11/20162,475.14פטור ממכרז

ILS13/07/20161,930.50פטור ממכרז

ILS 15/01/2017515.13מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/01/2017192.47מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/01/2017192.47מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/01/2017192.47מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/01/2017800,066.91מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 20/12/2016629.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/01/201731/12/20173,361.18מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/01/201731/12/2017839.31מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/01/201731/12/2017700.08מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/01/201731/12/20172,939.55מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/01/201731/12/2017625.95מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/01/201759.95מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/01/201732.99מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/01/201747.74מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/01/201731/12/20173,481.22מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/01/201731/12/2017879.28מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/01/201731/12/2017550.06מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/01/201731/12/20171,539.77מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/01/201731/12/2017450.68מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה



ILS 04/01/2017801.31מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/01/2017219.82מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/01/201764.35מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/01/20174,129.98מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/12/201631/12/20176,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/12/201631/12/20172,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/12/201631/12/20173,750.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/12/201631/12/20173,500.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/12/201631/12/20171,375.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 21/12/2016343.42מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 21/12/2016660.10מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/12/2016274.95מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/12/2016274.95מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/12/2016274.95מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/12/2016397.80מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 04/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/12/201682.49מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/12/201682.49מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/12/201682.49מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/12/2016119.34מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS08/12/201656.16פטור ממכרז

ILS08/12/201690.09פטור ממכרז

ILS08/12/201685.18פטור ממכרז

ILS08/12/201667.81פטור ממכרז

ILS08/12/201667.86פטור ממכרז

ILS08/12/2016123.55פטור ממכרז

ILS08/12/201629.65פטור ממכרז

ILS08/12/201629.65פטור ממכרז

ILS08/12/201625.41פטור ממכרז

ILS08/12/201642.35פטור ממכרז

ILS08/12/201642.35פטור ממכרז

ILS08/12/201680.73פטור ממכרז

ILS06/12/2016129.89פטור ממכרז

ILS13/07/20160.00פטור ממכרז

ILS 12/07/20164,305.02מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS11/07/2016100.04פטור ממכרז

ILS11/07/2016748.68פטור ממכרז

ILS14/07/20160.00פטור ממכרז

ILS 25/07/2016861.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS25/07/20160.00פטור ממכרז

ILS 25/07/201624/08/20161,722.01מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 28/07/2016599.51מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 28/07/2016329.94מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 26/07/2016430.50מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 27/07/2016344.40מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 17/07/20162,344.80מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS14/06/20161,148.07אחר

ILS14/06/20162,975.02אחר

ILS14/06/20162,185.09אחר

ILS14/06/20161,520.06אחר

ILS14/06/20161,140.05אחר

ILS14/06/20162,274.48אחר



ILS14/06/2016468.00אחר

ILS 03/07/2016109.98מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 03/07/2016109.98מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 03/07/2016159.12מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 19/04/2016529,772.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 19/04/201671,955.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS15/05/2016#########אחר

ILS15/05/2016253,503.90אחר

ILS 28/11/201687.98מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 28/11/2016127.30מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 28/11/2016153.97מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 28/11/2016153.97מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 28/11/2016803.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS27/11/2016219.96פטור ממכרז

ILS27/11/2016219.96פטור ממכרז

ILS27/11/2016318.24פטור ממכרז

ILS 27/11/2016686.84מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 16/11/2016228.95מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 02/11/2016749.39מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 02/11/2016120.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS02/11/2016572.36פטור ממכרז

ILS 03/11/2016515.13מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS03/11/2016179.99לא בשימוש

ILS03/11/2016299.75לא בשימוש

ILS06/11/2016299.99לא בשימוש

ILS06/11/2016858.55פטור ממכרז

ILS 06/11/2016861.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/10/2016457.89מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 26/10/2016148.47מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 26/10/2016148.47מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 26/10/2016148.47מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 26/10/2016214.81מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 26/10/2016399.67מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 13/10/2016274.95מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 13/10/2016274.95מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 13/10/2016274.95מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 13/10/2016397.80מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 13/10/2016999.18מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 01/11/20161,722.01מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS02/11/2016945.49פטור ממכרז

ILS01/11/2016549.90פטור ממכרז

ILS01/11/2016795.60פטור ממכרז

ILS 27/10/2016159.12מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 27/10/2016109.98מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 27/10/2016109.98מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS30/10/2016171.71פטור ממכרז

ILS30/10/2016109.98אחר

ILS30/10/2016109.98אחר

ILS30/10/2016159.12אחר

ILS30/10/2016915.78פטור ממכרז

ILS 31/10/2016135.25מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/10/201693.48מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/10/201693.48מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה



ILS 31/10/201693.48מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS06/10/20166,180.96לא בשימוש

ILS06/10/20161,000.35לא בשימוש

ILS 09/10/2016241.96מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/10/2016241.96מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/10/2016241.96מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/10/2016350.06מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/10/20162,518.40מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/10/201682.49מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/10/201682.49מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/10/201682.49מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/10/2016119.34מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/10/201698.98מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/10/201698.98מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/10/201698.98מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/10/2016143.21מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/10/2016686.84מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/10/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS27/09/2016104.48פטור ממכרז

ILS27/09/2016104.48פטור ממכרז

ILS27/09/2016151.16פטור ממכרז

ILS25/09/2016915.78פטור ממכרז

ILS25/09/2016127.30פטור ממכרז

ILS25/09/201687.98פטור ממכרז

ILS25/09/201687.98פטור ממכרז

ILS25/09/2016127.30פטור ממכרז

ILS 22/09/20161,521.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/2016329.94מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/2016477.36מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/2016329.94מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/2016329.94מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/2016116.53מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/2016110.45מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/201663.53מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/2016419.98מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/2016549.90מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/2016795.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/2016549.90מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/2016549.90מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/2016174.80מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/2016165.67מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/201684.71מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/2016419.98מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/09/2016599.51מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/09/2016269.78מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/09/2016214.81מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/09/2016148.47מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/09/2016148.47מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/09/2016148.47מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/09/2016249.80מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/09/2016198.90מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/09/2016137.48מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/09/2016137.48מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה



ILS 11/09/2016137.48מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 12/09/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 12/09/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 12/09/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 12/09/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 12/09/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 12/09/2016269.78מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 12/09/2016214.81מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 12/09/2016148.47מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 12/09/2016148.47מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 12/09/2016148.47מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 12/09/2016686.84מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/09/2016137.48מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/09/2016137.48מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/09/2016198.90מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/09/2016251.26מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/09/201699.92מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/09/201682.49מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/09/201682.49מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/09/2016119.34מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/09/201682.49מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/09/2016572.36מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 23/08/201631/12/201614,999.40מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 23/08/2016286.18מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 25/08/2016299.99מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 30/08/2016159.87מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/08/2016457.89מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/08/2016858.55מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS הוראת שעה-ח" ש400,000מכרז סגור עד 31/08/2016329.94

ILS הוראת שעה-ח" ש400,000מכרז סגור עד 31/08/2016329.94

ILS הוראת שעה-ח" ש400,000מכרז סגור עד 31/08/2016477.36

ILS הוראת שעה-ח" ש400,000מכרז סגור עד 31/08/20161,545.38

ILS 29/08/2016659.88מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 29/08/2016659.88מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 29/08/2016659.88מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 29/08/2016954.72מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS29/08/20160.00פטור ממכרז

ILS29/08/20160.00פטור ממכרז

ILS29/08/20160.00פטור ממכרז

ILS29/08/20160.00פטור ממכרז

ILS29/08/20160.00פטור ממכרז

ILS29/08/20160.00פטור ממכרז

ILS29/08/20160.00פטור ממכרז

ILS29/08/20160.00פטור ממכרז

ILS29/08/20160.00פטור ממכרז

ILS29/08/20160.00פטור ממכרז

ILS29/08/20160.00פטור ממכרז

ILS29/08/20160.00פטור ממכרז

ILS29/08/20160.00פטור ממכרז

ILS 09/08/2016858.55מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/20161,722.01מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/08/201601/01/20170.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/08/20162,583.01מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה



ILS11/08/201638.57פטור ממכרז

ILS 21/08/2016516.60מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 17/08/20161,430.91מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS16/08/2016134.55פטור ממכרז

ILS 15/08/2016200.07מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/2016109.98מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/2016109.98מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/2016159.82מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS04/08/2016343.42פטור ממכרז

ILS 07/08/2016129.87מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 07/08/201649.49מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/08/201649.49מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 07/08/2016143.21מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS08/08/2016347.35פטור ממכרז

ILS 28/07/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 01/08/201604/08/2016801.31מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 02/08/20162,497.95מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 02/08/20161,199.95מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 02/08/2016659.88מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 02/08/2016659.88מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 02/08/2016659.88מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 02/08/2016954.72מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 02/08/201660.00מימוש זכות ברירה- ג 3תקנה

ILS 02/08/2016269.78מימוש זכות ברירה- ג 3תקנה

ILS02/08/20163,180.06פטור ממכרז

ILS 05/09/20166,435.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/09/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/09/201634,300.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/09/20167,455.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/09/20165,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/09/20166,271.20מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/09/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/09/201633,500.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/09/20167,207.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/09/20165,605.47מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/08/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/08/20162,815.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/08/201613,640.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS24/08/20160.00פטור ממכרז

ILS 24/08/20167,838.65מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 24/08/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 24/08/201633,500.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 24/08/20168,252.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/20164,106.70מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/20161,038.38מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201625,038.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה



ILS 31/07/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/2016306,020.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/201664,459.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/08/201646,900.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/08/20161,029.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/08/20163,764.48מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 11/08/201614,672.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/20161,534.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/201655,620.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/201635,020.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/10/201690,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/10/20163,422.25מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/10/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 05/10/201628,615.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/10/2016106,300.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/10/20165,820.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/10/201641,286.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/10/2016150,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/10/201677,035.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/10/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/10/20161,368.90מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/10/201623,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/11/20161,368.90מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/11/20162,925.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/11/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/11/201660,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/11/201613,016.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/11/20166,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 17/11/20161,029.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 17/11/201693,600.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 17/11/20168,515.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 20/11/20169,616.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 20/11/201683,049.89מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 20/11/20161,029.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 20/11/2016684.45מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 20/11/20161,287.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 23/11/20161,029.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 23/11/20169,009.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 23/11/201679,800.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 23/11/201616,004.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 23/11/20167,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS18/07/201688,400.00פטור ממכרז

ILS18/07/20161,029.60פטור ממכרז

ILS18/07/201633,944.00פטור ממכרז

ILS 18/07/20166,084.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 18/07/201652,800.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 18/07/20166,608.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS18/07/20165,042.70פטור ממכרז

ILS18/07/201647,585.00פטור ממכרז

ILS18/07/20168,034.00פטור ממכרז

ILS 19/07/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה



ILS 19/07/201642,500.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 19/07/201611,263.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 12/07/20163,114.54מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 01/12/201644,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 01/12/20163,861.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 01/12/2016936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 01/12/20167,140.20מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 01/12/20163,343.86מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/01/201728,560.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/01/20171,368.90מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/01/20172,574.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/01/2017936.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/01/20174,908.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 08/01/20171,921.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS19/09/20161,053.00פטור ממכרז

ILS31/10/2016189.00פטור ממכרז

ILS03/11/2016980.00פטור ממכרז

ILS 11/09/2016409,600.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS20/07/20166,160.05פטור ממכרז

ILS05/09/20161,500.00פטור ממכרז

ILS24/08/20162,900.00פטור ממכרז

ILS 06/09/201610,530.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 07/09/201610,003.50

ILS טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 07/09/20166,142.50

ILS טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 07/09/20162,106.00

ILS טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 07/09/20161,579.50

ILS טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 28/08/20161,287.00

ILS טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 28/08/20161,287.00

ILS טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 28/08/20168,950.50

ILS28/08/20167,920.90פטור ממכרז

ILS28/08/20165,935.55פטור ממכרז

ILS טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 23/08/20165,791.50

ILS טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 23/08/20164,504.50

ILS טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 23/08/20161,813.50

ILS טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 23/08/2016643.50

ILS טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 23/08/20161,287.00

ILS טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 23/08/2016351.00

ILS טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 23/08/201614,040.00

ILS31/07/201631/12/20163,568.50פטור ממכרז

ILS29/09/2016468.00פטור ממכרז

ILS23/11/20162,711.99פטור ממכרז

ILS03/08/2016982.80פטור ממכרז

ILS10/08/2016960.00פטור ממכרז

ILS14/06/201631/12/2016256,613.00אחר

ILS14/06/201631/12/201615,000.00אחר

ILS04/07/20161,440.04פטור ממכרז

ILS28/11/201626,910.00פטור ממכרז

ILS28/11/20161.00פטור ממכרז

ILS21/09/20163,158.34פטור ממכרז

ILS10/11/201652.65פטור ממכרז

ILS 09/11/2016234,000.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 08/11/2016468,000.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS20/09/20160.00פטור ממכרז



ILS20/09/20160.00פטור ממכרז

ILS 18/07/2016106,880.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS14/06/20164,899.91אחר

ILS13/12/20161,755.00פטור ממכרז

ILS13/12/2016175.50פטור ממכרז

ILS13/12/2016772.20פטור ממכרז

ILS13/12/2016351.00פטור ממכרז

ILS13/12/20162,316.60פטור ממכרז

ILS13/12/2016819.00פטור ממכרז

ILS13/12/2016720.72פטור ממכרז

ILS14/06/20161,004.00אחר

ILS14/06/2016183.99אחר

ILS22/08/20162,808.00פטור ממכרז

ILS 02/05/201626,406.90מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS הוראת שעה-ח" ש400,000מכרז סגור עד 25/08/20162,281.50

ILS05/09/20161,139.99פטור ממכרז

ILS01/09/20160.00פטור ממכרז

ILS12/09/20161,140.75פטור ממכרז

ILS08/09/2016570.38פטור ממכרז

ILS הוראת שעה-ח" ש400,000מכרז סגור עד 07/09/20162,281.50

ILS 10/08/201601/01/2017117,000.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS07/08/20161,140.75פטור ממכרז

ILS10/10/20161,140.75פטור ממכרז

ILS30/10/20160.00פטור ממכרז

ILS30/10/20160.00פטור ממכרז

ILS06/11/201623,400.00לא בשימוש

ILS 20/12/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 20/12/20161,711.13מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/01/20171,346.09מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/20165,499.00אחר

ILS14/06/20162,340.00אחר

ILS18/05/2016767,457.00אחר

ILS 21/11/2016#########מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 18/08/2016643,500.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS04/09/20167,369.46פטור ממכרז

ILS12/07/20162,105.56פטור ממכרז

ILS17/07/20167,369.46פטור ממכרז

ILS17/11/20161,053.00פטור ממכרז

ILS17/11/2016982.80פטור ממכרז

ILS09/08/20160.00פטור ממכרז

ILS18/08/20161,053.00פטור ממכרז

ILS13/10/2016312,033.85לא בשימוש

ILS14/06/201683,266.56אחר

ILS14/06/20165,874.90אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/2016327,862.08אחר

ILS14/06/20167,862.40אחר

ILS13/07/201631/12/20160.00פטור ממכרז

ILS 10/08/20161,427.62מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 10/08/20161,427.62מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 10/08/20161,476.83מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 10/08/20161,747.59מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 10/08/20161,747.59מכרז מרכזי- ב 14תקנה



ILS 10/08/20161,846.05מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 10/08/20162,749.15מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 10/08/2016226.75מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 10/08/20162,126.01מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 10/08/2016226.75מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS27/11/20161,764.09פטור ממכרז

ILS07/12/2016504.00פטור ממכרז

ILS 02/11/20165,721.30מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS20/07/20160.00פטור ממכרז

ILS20/07/2016912.60פטור ממכרז

ILS20/07/20161,170.00פטור ממכרז

ILS20/11/201619,572.93לא בשימוש

ILS28/11/201623,696.00פטור ממכרז

ILS19/09/2016772.20פטור ממכרז

ILS14/06/201614,297.40אחר

ILS23/11/201618/12/201614,671.80פטור ממכרז

ILS23/11/201618/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS17/11/2016497.25פטור ממכרז

ILS17/11/2016812.57פטור ממכרז

ILS06/11/20166,435.00פטור ממכרז

ILS08/11/2016179.35פטור ממכרז

ILS08/11/2016932.49פטור ממכרז

ILS08/11/20162,435.94פטור ממכרז

ILS08/11/20162,685.15פטור ממכרז

ILS08/11/20160.00פטור ממכרז

ILS08/11/2016130.46פטור ממכרז

ILS08/11/201667.86פטור ממכרז

ILS08/11/2016126.36פטור ממכרז

ILS08/11/2016214.11פטור ממכרז

ILS08/11/2016102.96פטור ממכרז

ILS08/11/201684.24פטור ממכרז

ILS08/11/201631.01פטור ממכרז

ILS08/11/201648.30פטור ממכרז

ILS08/11/201698.28פטור ממכרז

ILS08/09/2016268.00פטור ממכרז

ILS08/09/20161,160.00פטור ממכרז

ILS03/08/201610,038.60פטור ממכרז

ILS03/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS14/06/201631/12/20160.00אחר

ILS03/08/20163,210.87פטור ממכרז

ILS07/08/2016120.04מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/08/20162,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/08/20162,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/08/20163,720.60מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/201688,920.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/20168,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/20168,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/20164,800.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/20168,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/20169,301.50מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS21/08/2016678.60פטור ממכרז

ILS21/08/201612,870.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS21/08/20163,100.50מכרז סגור ממוכן מהיר



ILS21/08/20164,800.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS21/08/20164,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS30/08/2016480.17מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS23/08/201630/08/20162,760.26מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS20/11/201665,520.00לא בשימוש

ILS28/11/20168,681.40מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS28/11/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS 28/11/20168,000.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS 28/11/20164,000.00טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור

ILS28/11/2016720.25מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS20/09/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS 24/07/2016360.13פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 24/07/2016360.13פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 24/07/2016120.04פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS26/07/20161,240.20מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS26/07/20161,240.20מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS26/07/20161,860.30מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS29/11/2016600.21מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS30/11/2016120.04מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS30/11/2016480.17מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS30/11/2016360.13מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS30/11/2016480.17מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS06/12/20160.00פטור ממכרז

ILS06/12/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS06/12/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/01/2017240.08מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/01/2017240.08מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/01/2017240.08מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/01/20174,960.80מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/01/2017600.21מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/01/20178,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/01/201716,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/01/20171,168.83פטור ממכרז

ILS01/01/20171,521.00פטור ממכרז

ILS01/01/2017234.00פטור ממכרז

ILS11/12/20162,737.80פטור ממכרז

ILS15/11/2016819.00פטור ממכרז

ILS25/07/201631/12/2016127,720.00פטור ממכרז

ILS25/10/201629/07/201625,000.00פטור ממכרז

ILS18/09/201631/10/201620,000.00פטור ממכרז

ILS22/09/201618/09/201640,000.00פטור ממכרז

ILS 01/08/201617,499.98מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS13/07/20162,574.00פטור ממכרז

ILS 10/07/201628,080.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/07/2016234.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/07/20165,616.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/07/20161,170.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS29/11/2016848.25פטור ממכרז

ILS08/01/20172,676.96פטור ממכרז

ILS08/01/2017234.00פטור ממכרז

ILS05/07/2016468.00פטור ממכרז

ILS05/07/20162,920.32פטור ממכרז

ILS02/08/20162,555.28פטור ממכרז



ILS02/08/2016234.00פטור ממכרז

ILS30/08/20162,555.28פטור ממכרז

ILS30/08/2016234.00פטור ממכרז

ILS10/10/20162,676.96פטור ממכרז

ILS13/11/20162,433.60פטור ממכרז

ILS13/11/2016468.00פטור ממכרז

ILS09/11/2016549.99לא בשימוש

ILS09/11/2016549.99לא בשימוש

ILS09/11/2016359.99לא בשימוש

ILS09/11/20161,287.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/11/2016631.80מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS10/11/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS10/11/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/11/20161,099.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS22/09/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS13/09/2016299.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/09/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/08/201629,664.00פטור ממכרז

ILS17/08/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS11/08/201611/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS 14/07/201619/07/20161,439.94פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 26/07/201627/07/2016299.99פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS14/06/201611,380.01אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS11/01/20171,079.96מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/01/2017120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/01/2017549.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS14/12/2016839.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS26/07/201631/12/201642,123.00פטור ממכרז

ILS27/11/20161,870.00פטור ממכרז

ILS26/07/201631/12/201621,500.00פטור ממכרז

ILS13/07/201626,000.00פטור ממכרז

ILS28/08/201631/12/2016110,000.00פטור ממכרז

ILS21/11/20162,850.11פטור ממכרז

ILS19/07/201611,999.52פטור ממכרז

ILS14/06/20166,388.20אחר

ILS14/06/20161,170.00אחר

ILS27/10/2016454,043.30לא בשימוש

ILS27/10/201651,106.77לא בשימוש

ILS03/01/2017702.00פטור ממכרז

ILS08/01/20170.00פטור ממכרז

ILS04/01/20174,806.36פטור ממכרז

ILS13/12/2016369.72פטור ממכרז

ILS14/12/201611,967.84פטור ממכרז

ILS30/11/20161,825.20פטור ממכרז

ILS30/11/2016120.00פטור ממכרז

ILS01/12/20161,001.52פטור ממכרז

ILS04/12/20161,814.93פטור ממכרז

ILS04/12/2016120.00פטור ממכרז

ILS05/12/20161,404.00פטור ממכרז

ILS26/09/20164,841.90פטור ממכרז

ILS22/11/20164,125.13פטור ממכרז

ILS17/11/20163,326.43פטור ממכרז



ILS07/11/201632,398.70פטור ממכרז

ILS30/08/20161,848.60פטור ממכרז

ILS30/08/20164,843.80פטור ממכרז

ILS01/09/20161,848.60פטור ממכרז

ILS13/09/2016500.01פטור ממכרז

ILS06/09/2016750.02פטור ממכרז

ILS09/08/20162,180.18פטור ממכרז

ILS09/08/20162,474.55פטור ממכרז

ILS09/08/2016239.99פטור ממכרז

ILS14/06/20168,100.20אחר

ILS14/06/20165,684.99פטור ממכרז

ILS 24/07/20161,679.89פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS14/07/20160.00פטור ממכרז

ILS14/07/20160.00פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/201644,928.00אחר

ILS14/06/201611,466.00אחר

ILS14/06/2016248,554.22אחר

ILS14/06/20165,289.68אחר

ILS14/06/20168,500.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/2016747.59אחר

ILS 14/07/201622/07/20160.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 07/07/20162,564.64מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS27/07/2016700.00פטור ממכרז

ILS27/07/2016700.00פטור ממכרז

ILS27/07/2016452.99פטור ממכרז

ILS27/07/2016452.99פטור ממכרז

ILS 16/08/2016833.65מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 16/08/2016736.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 16/08/2016674.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS01/08/20161,042.00פטור ממכרז

ILS04/08/20160.00פטור ממכרז

ILS04/08/20160.00פטור ממכרז

ILS 05/09/2016500.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 07/09/20162,203.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 07/09/2016834.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 07/09/2016400.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 07/09/2016472.97מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 08/09/2016417.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 08/09/2016359.40מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS13/09/2016885.46פטור ממכרז

ILS21/11/2016131,040.00לא בשימוש

ILS 21/09/20161,222.65מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 18/09/20161,034.99מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 10/10/20161,831.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS13/10/20160.00פטור ממכרז

ILS13/10/2016740.17פטור ממכרז

ILS 10/10/20162,499.94מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS08/12/2016829.00פטור ממכרז

ILS08/12/20162,359.50פטור ממכרז

ILS14/06/20162,962.53אחר

ILS19/09/20160.00פטור ממכרז



ILS14/06/2016320,585.00אחר

ILS07/08/201609/08/20160.00פטור ממכרז

ILS07/08/201609/08/20160.00פטור ממכרז

ILS07/09/20161,200.00פטור ממכרז

ILS07/09/20161,000.00פטור ממכרז

ILS07/09/2016900.00פטור ממכרז

ILS14/06/2016210,160.72אחר

ILS14/06/201682,071.91אחר

ILS14/06/20162,574.02אחר

ILS 22/12/201648,731.47מימוש זכות ברירה- ג 3תקנה

ILS26/07/2016549.90פטור ממכרז

ILS25/10/20162,199.97פטור ממכרז

ILS25/10/20161,299.99פטור ממכרז

ILS25/10/2016479.98פטור ממכרז

ILS25/10/2016120.00פטור ממכרז

ILS25/10/2016239.99פטור ממכרז

ILS25/10/2016239.99פטור ממכרז

ILS25/10/2016120.00פטור ממכרז

ILS25/10/2016239.99פטור ממכרז

ILS13/11/201649,501.53פטור ממכרז

ILS25/07/201611,232.00פטור ממכרז

ILS25/07/20161,872.00פטור ממכרז

ILS21/07/201625/07/20162,808.00פטור ממכרז

ILS14/06/20165,616.00אחר

ILS09/08/201631/03/20163,744.00פטור ממכרז

ILS 05/09/201617,550.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/201649,140.00אחר

ILS20/12/201650,000.00פטור ממכרז

ILS14/06/201624,000.00אחר

ILS20/09/20161,120.39פטור ממכרז

ILS20/09/201615,005.25פטור ממכרז

ILS10/10/201611,700.94פטור ממכרז

ILS14/09/20169,999.99פטור ממכרז

ILS 28/08/201631/12/2016361,011.23חברה ממשלתית - (7)4תקנה - מכרז סגור

ILS28/08/20167,948.04פטור ממכרז

ILS 04/08/2016283,434.18חברה ממשלתית - (7)4תקנה - מכרז סגור

ILS18/08/201630,580.00פטור ממכרז

ILS18/08/2016863.00פטור ממכרז

ILS18/08/2016181.00פטור ממכרז

ILS18/08/2016704.00פטור ממכרז

ILS18/08/2016198.00פטור ממכרז

ILS18/08/2016775.00פטור ממכרז

ILS10/08/20160.00פטור ממכרז

ILS10/08/20160.00פטור ממכרז

ILS14/06/201675,159.63אחר

ILS23/11/201618/12/201617,339.40פטור ממכרז

ILS23/11/201618/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS26/10/20168,404.11פטור ממכרז

ILS 30/10/20164,694.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/201640,162.59מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/201616,088.67מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 29/08/20165,292.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS04/01/2017456.30פטור ממכרז



ILS04/01/20171,629.81פטור ממכרז

ILS23/11/2016456.30פטור ממכרז

ILS23/11/20161,629.81פטור ממכרז

ILS23/11/20160.00פטור ממכרז

ILS23/11/20160.00פטור ממכרז

ILS23/11/20160.00פטור ממכרז

ILS31/10/20162,347.20פטור ממכרז

ILS16/08/2016512.52פטור ממכרז

ILS 15/08/20162,056.86מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/08/20167,939.62מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 14/08/201668,398.20מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 16/11/201619,367.01מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS13/11/20165,159.70פטור ממכרז

ILS13/11/20164,650.75פטור ממכרז

ILS13/11/20163,520.80פטור ממכרז

ILS13/11/20164,240.00פטור ממכרז

ILS13/11/20161,031.94פטור ממכרז

ILS01/09/2016780.27פטור ממכרז

ILS03/08/201611,863.80פטור ממכרז

ILS03/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS 12/07/20161,872.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/07/20162,808.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS14/06/20160.00אחר

ILS03/08/20161,684.80פטור ממכרז

ILS03/08/20161,320.08פטור ממכרז

ILS09/08/20161,232.05פטור ממכרז

ILS09/08/20162,039.92פטור ממכרז

ILS18/08/201622/08/2016240.08פטור ממכרז

ILS29/08/20161,680.59פטור ממכרז

ILS23/08/20161,040.08פטור ממכרז

ILS14/09/20161,919.92פטור ממכרז

ILS08/09/20161,389.96פטור ממכרז

ILS13/11/2016989.96פטור ממכרז

ILS13/11/2016299.96פטור ממכרז

ILS02/11/2016959.96פטור ממכרז

ILS13/10/2016239.99פטור ממכרז

ILS20/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS08/01/20172,400.00פטור ממכרז

ILS25/09/20162,590.00פטור ממכרז

ILS10/10/20162,760.00פטור ממכרז

ILS21/08/20161,050.00פטור ממכרז

ILS21/08/20169,700.00פטור ממכרז

ILS21/08/20162,820.00פטור ממכרז

ILS24/07/2016310.00פטור ממכרז

ILS24/07/2016310.00פטור ממכרז

ILS24/07/2016310.00פטור ממכרז

ILS24/07/2016360.00פטור ממכרז

ILS24/07/2016330.00פטור ממכרז

ILS24/07/2016330.00פטור ממכרז

ILS13/10/2016440.03פטור ממכרז

ILS27/10/20160.00פטור ממכרז

ILS13/11/20164,689.36פטור ממכרז

ILS04/08/20161,176.06פטור ממכרז



ILS28/07/20161,371.99פטור ממכרז

ILS28/07/2016120.04פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS26/07/20161,825.20פטור ממכרז

ILS26/07/2016240.08פטור ממכרז

ILS15/08/2016590.73פטור ממכרז

ILS21/08/20161,281.15פטור ממכרז

ILS04/08/20161,755.00פטור ממכרז

ILS08/08/20162,866.50פטור ממכרז

ILS07/09/2016617.76פטור ממכרז

ILS07/09/2016222.30פטור ממכרז

ILS26/07/201629,905.20פטור ממכרז

ILS14/06/20162,998.42אחר

ILS01/01/2017643.50פטור ממכרז

ILS01/01/201758.50פטור ממכרז

ILS01/12/20161,404.00פטור ממכרז

ILS18/12/2016585.00פטור ממכרז

ILS08/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS 06/07/2016216,257.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 07/07/201662,068.50מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS06/07/201618,231.99פטור ממכרז

ILS 09/10/2016182,520.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS02/11/201630/06/201712,740.00פטור ממכרז

ILS02/11/201630/06/201713,000.00פטור ממכרז

ILS07/11/20162,500.00פטור ממכרז

ILS 24/11/201637,985.22מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 24/11/20168,467.20מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS13/12/2016351.00פטור ממכרז

ILS01/12/20167,369.88פטור ממכרז

ILS 21/07/201657,573.65מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS14/06/201618,560.00אחר

ILS15/11/20163,000.00פטור ממכרז

ILS20/11/20162,480.00פטור ממכרז

ILS06/11/20164,050.00פטור ממכרז

ILS13/10/20164,050.00פטור ממכרז

ILS13/10/20164,050.00פטור ממכרז

ILS13/10/20164,050.00פטור ממכרז

ILS13/10/20164,000.00פטור ממכרז

ILS26/10/20164,050.00פטור ממכרז

ILS26/10/20164,050.00פטור ממכרז

ILS23/08/201629,016.00פטור ממכרז

ILS05/12/20161,185.19פטור ממכרז

ILS14/09/20161,179.65פטור ממכרז

ILS20/07/201631/12/201650,000.00פטור ממכרז

ILS06/12/2016292.50פטור ממכרז

ILS06/12/201658.50פטור ממכרז

ILS07/09/201675.00פטור ממכרז

ILS07/09/201642.00פטור ממכרז

ILS11/09/201645.00פטור ממכרז

ILS11/09/201685.00פטור ממכרז

ILS11/09/201645.00פטור ממכרז

ILS11/09/2016175.00פטור ממכרז

ILS11/09/201650.00פטור ממכרז



ILS07/08/2016503.10פטור ממכרז

ILS07/08/201649.14פטור ממכרז

ILS03/11/2016175.00פטור ממכרז

ILS03/11/2016100.00פטור ממכרז

ILS03/11/201650.00פטור ממכרז

ILS24/11/2016292.50פטור ממכרז

ILS24/11/2016702.00פטור ממכרז

ILS24/11/201658.50פטור ממכרז

ILS19/09/20161,053.00פטור ממכרז

ILS27/11/2016450.00פטור ממכרז

ILS11/09/201632,994.00פטור ממכרז

ILS14/06/201631/12/2016597,896.00אחר

ILS21/09/20162,900.43פטור ממכרז

ILS15/11/20160.00פטור ממכרז

ILS04/09/201613,001.04פטור ממכרז

ILS11/08/201649,500.01פטור ממכרז

ILS14/06/201657,400.00אחר

ILS09/10/201631/12/2017237,000.00פטור ממכרז

ILS 30/11/201631/12/2017257,092.06מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 30/11/201631/12/201764,273.01מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS12/07/201630/06/201712,039.30פטור ממכרז

ILS10/08/201608/05/20161,601.67פטור ממכרז

ILS17/08/2016120.04פטור ממכרז

ILS30/08/20160.00פטור ממכרז

ILS30/08/20160.00פטור ממכרז

ILS30/10/20161,456.07פטור ממכרז

ILS21/11/2016940.68פטור ממכרז

ILS21/11/2016120.00פטור ממכרז

ILS05/07/2016292.50פטור ממכרז

ILS05/07/20160.00פטור ממכרז

ILS30/11/20162,486.34פטור ממכרז

ILS12/12/2016873.57לא בשימוש

ILS12/12/2016120.00לא בשימוש

ILS04/01/20173,175.18פטור ממכרז

ILS14/06/20163,000.00אחר

ILS 06/09/201617,550.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS09/08/201613,899.60פטור ממכרז

ILS09/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS14/06/20162,950.00אחר

ILS14/06/20162,950.00אחר

ILS25/09/20166,786.00פטור ממכרז

ILS04/07/201610,500.75פטור ממכרז

ILS11/09/20165,000.00פטור ממכרז

ILS03/07/20162,255.99פטור ממכרז

ILS03/07/20161,592.99פטור ממכרז

ILS03/07/20162,300.99פטור ממכרז

ILS03/07/20161,128.00פטור ממכרז

ILS17/07/20161,409.99פטור ממכרז

ILS17/07/20163,534.00פטור ממכרז

ILS18/08/2016260,000.00פטור ממכרז

ILS28/08/20167,020.00פטור ממכרז

ILS10/11/20167,020.00פטור ממכרז

ILS21/11/2016748.80פטור ממכרז



ILS30/10/20162,164.50פטור ממכרז

ILS14/06/2016262,935.27אחר

ILS14/07/2016369.99פטור ממכרז

ILS09/11/20165,850.00פטור ממכרז

ILS11/09/20165,031.00פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS07/06/201629,527.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS07/09/20161,179.95פטור ממכרז

ILS10/08/201601/01/2017117,000.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS06/11/201625,740.00לא בשימוש

ILS22/11/20167,020.00לא בשימוש

ILS23/11/20161,800.00פטור ממכרז

ILS02/08/2016468.00פטור ממכרז

ILS09/08/20162,956.75פטור ממכרז

ILS17/08/201601/09/2016941.85פטור ממכרז

ILS17/08/201601/09/20160.00פטור ממכרז

ILS16/08/20161,663.21פטור ממכרז

ILS12/09/201613/09/20162,956.64פטור ממכרז

ILS28/08/20161,097.46פטור ממכרז

ILS28/08/2016120.00פטור ממכרז

ILS30/08/20161,872.00פטור ממכרז

ILS24/11/20162,939.98פטור ממכרז

ILS02/11/20160.00פטור ממכרז

ILS08/11/20161,663.74פטור ממכרז

ILS13/11/20164,427.28פטור ממכרז

ILS31/10/20161,109.02פטור ממכרז

ILS31/10/2016120.00פטור ממכרז

ILS01/11/20162,700.36פטור ממכרז

ILS27/10/2016403.23פטור ממכרז

ILS26/10/20161,619.94פטור ממכרז

ILS26/10/20161,109.16פטור ממכרז

ILS26/10/20160.00פטור ממכרז

ILS07/12/2016719.97פטור ממכרז

ILS05/12/201617/12/20168,494.20פטור ממכרז

ILS05/12/201617/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS06/09/20162,135.48פטור ממכרז

ILS03/07/20162,530.00פטור ממכרז

ILS03/07/20161,011.99פטור ממכרז

ILS24/07/201616,380.00פטור ממכרז

ILS26/10/201612,203.10פטור ממכרז

ILS15/11/201649,969.15פטור ממכרז

ILS14/08/201639,896.40פטור ממכרז

ILS14/08/201613,665.60פטור ממכרז

ILS 30/08/201631/01/2017123,035.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS13/07/20162,486.00פטור ממכרז

ILS 11/07/201631/12/2016160,000.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS14/06/201631/12/2016#########אחר

ILS14/06/201631/12/2016769,860.00אחר

ILS14/06/201631/12/20160.00אחר

ILS 12/12/201631/12/2016121,560.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה



ILS18/12/20161,287.00פטור ממכרז

ILS18/12/2016760.50פטור ממכרז

ILS18/12/20161,509.30פטור ממכרז

ILS18/12/20161,287.00פטור ממכרז

ILS18/12/20161,287.00פטור ממכרז

ILS18/12/20161,597.05פטור ממכרז

ILS18/12/20161,579.50פטור ממכרז

ILS18/12/20161,287.00פטור ממכרז

ILS18/12/20161,345.50פטור ממכרז

ILS08/09/201612,314.25פטור ממכרז

ILS25/09/2016760.50פטור ממכרז

ILS15/11/201631/12/20174,799.93פטור ממכרז

ILS 14/07/201611,381.76מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 14/07/2016297.18מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 14/07/2016496.08מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 15/12/20161,612.80מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 15/12/20161,752.68מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/12/201611,381.76מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/12/2016297.18מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 07/12/20162,161.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 07/12/2016297.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS13/07/20165,850.00אחר

ILS 27/09/201619,999.98מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS17/07/2016120.16פטור ממכרז

ILS 05/09/201621,060.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/09/2016490.00פטור ממכרז

ILS11/12/20168.58כבישי אגרה/ארנונה/מים/תשלומי חשמל

ILS04/12/20161,356.26פטור ממכרז

ILS04/12/2016120.00פטור ממכרז

ILS11/09/2016436.40פטור ממכרז

ILS11/09/20162,260.44פטור ממכרז

ILS11/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS07/09/2016119.93פטור ממכרז

ILS31/08/2016301.39פטור ממכרז

ILS31/08/2016120.00פטור ממכרז

ILS17/08/201601/09/20161,259.39פטור ממכרז

ILS17/08/201601/09/2016125.19פטור ממכרז

ILS17/08/2016120.04פטור ממכרז

ILS02/08/2016301.16פטור ממכרז

ILS04/08/20161,526.94פטור ממכרז

ILS04/08/20163,466.01פטור ממכרז

ILS04/08/2016120.00פטור ממכרז

ILS07/08/201619/04/2016436.41פטור ממכרז

ILS27/10/2016432.43פטור ממכרז

ILS10/10/20161,544.40פטור ממכרז

ILS10/10/2016224.64פטור ממכרז

ILS13/07/2016301.18פטור ממכרז

ILS06/07/2016904.18פטור ממכרז

ILS06/07/2016120.04פטור ממכרז

ILS05/07/2016649.35פטור ממכרז

ILS05/07/20160.00פטור ממכרז

ILS 24/07/2016301.39פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 24/07/2016301.16פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור



ILS17/07/20161,513.51פטור ממכרז

ILS17/07/2016120.04פטור ממכרז

ILS25/07/201631/12/20161,210.95פטור ממכרז

ILS25/07/201631/12/2016403.65פטור ממכרז

ILS25/07/201631/12/2016120.00פטור ממכרז

ILS25/07/201631/12/2016194.22פטור ממכרז

ILS14/06/20163,013.92אחר

ILS18/07/201615,136.64פטור ממכרז

ILS18/07/2016600.00פטור ממכרז

ILS06/07/20161,009.01פטור ממכרז

ILS25/09/2016468.00פטור ממכרז

ILS25/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS18/09/20162,799.01פטור ממכרז

ILS18/09/2016239.99פטור ממכרז

ILS31/07/201602/08/2016702.00פטור ממכרז

ILS31/07/201602/08/2016140.40פטור ממכרז

ILS01/12/2016466.50פטור ממכרז

ILS08/01/20174,212.00פטור ממכרז

ILS08/01/2017719.97פטור ממכרז

ILS01/08/2016400.02פטור ממכרז

ILS06/09/20160.00פטור ממכרז

ILS09/10/20161,920.11לא בשימוש

ILS05/10/2016239.73פטור ממכרז

ILS21/11/20165,000.00פטור ממכרז

ILS18/12/20165,850.00פטור ממכרז

ILS18/12/20161,404.00פטור ממכרז

ILS18/12/2016585.00פטור ממכרז

ILS01/11/201610,237.50פטור ממכרז

ILS15/08/20162,925.00פטור ממכרז

ILS23/08/20161,053.00פטור ממכרז

ILS18/09/20163,042.00פטור ממכרז

ILS18/09/2016280.80פטור ממכרז

ILS07/07/20161,698.00פטור ממכרז

ILS07/09/20161,485.00פטור ממכרז

ILS07/09/201630.01פטור ממכרז

ILS14/06/20169,828.00אחר

ILS 10/07/201642,120.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 24/08/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS04/08/201641,499.90פטור ממכרז

ILS10/11/201684.24פטור ממכרז

ILS10/11/2016449.28פטור ממכרז

ILS10/11/2016374.40פטור ממכרז

ILS10/11/2016438.75פטור ממכרז

ILS10/11/2016386.10פטור ממכרז

ILS10/11/2016280.80פטור ממכרז

ILS14/06/2016248,086.80אחר

ILS 28/07/2016210,809.79מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS06/11/20166,177.60פטור ממכרז

ILS06/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS20/11/201611/12/201610,038.60פטור ממכרז

ILS20/11/201611/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS27/07/201613,127.40פטור ממכרז

ILS27/07/20161,170.00פטור ממכרז



ILS07/08/201610,951.20פטור ממכרז

ILS07/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS31/10/20166,435.00פטור ממכרז

ILS28/09/20160.00פטור ממכרז

ILS18/09/20161,025.60מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/09/20161,199.95מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/09/201626/09/20166,640.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/09/201626/09/20163,960.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/09/201626/09/20162,249.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/09/201626/09/2016830.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS27/10/2016479.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/10/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/10/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS13/10/20161,499.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS13/10/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS13/10/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS13/10/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS13/10/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS13/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS13/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS13/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS13/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS13/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS13/10/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/11/201653,820.00לא בשימוש

ILS13/11/20165,826.60מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS13/11/20169,477.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/08/20162,639.89מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/08/2016599.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/08/201608/06/20162,999.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/08/201609/08/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS31/07/201602/08/2016719.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS31/07/201602/08/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS 02/08/20162,159.91פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS01/08/2016749.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS02/08/2016599.98מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS16/08/20162,490.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/08/2016979.85מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/08/2016419.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/08/2016909.86מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/08/2016419.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/08/201623/08/201629,050.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/08/201623/08/20165,249.95מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS05/09/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/09/201614/09/20162,490.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/09/20161,539.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/09/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/09/2016959.96מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS07/09/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS12/09/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS12/09/2016719.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS26/07/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/07/20164,399.90מכרז סגור ממוכן מהיר



ILS25/07/201609/06/20165,940.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/07/201609/06/20164,980.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/07/201628/07/20163,360.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/07/201628/07/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS18/07/201628/07/20162,159.91מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS05/01/2017719.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS12/01/2017719.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS12/01/2017839.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS12/01/20172,099.86מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS13/12/20162,399.90מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS14/12/20161,079.96מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS17/08/201631/12/201679,275.00פטור ממכרז

ILS 19/07/20163,179.83מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS19/07/2016750.00פטור ממכרז

ILS09/01/20171,100.01פטור ממכרז

ILS14/12/2016324.00פטור ממכרז

ILS04/08/201613,689.00פטור ממכרז

ILS04/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS16/08/201614,671.80פטור ממכרז

ILS16/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS09/10/201622/11/201615,444.00פטור ממכרז

ILS09/10/201622/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS04/08/20166,177.60פטור ממכרז

ILS04/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS17/11/201602/12/201610,038.60פטור ממכרז

ILS17/11/201602/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS23/11/201618/08/20166,949.80פטור ממכרז

ILS23/11/201618/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS09/10/201617,339.40פטור ממכרז

ILS09/10/20161,170.00פטור ממכרז

ILS10/08/20160.00פטור ממכרז

ILS10/08/20160.00פטור ממכרז

ILS22/11/201625/12/20160.00פטור ממכרז

ILS22/11/201625/12/20160.00פטור ממכרז

ILS26/07/2016889.20פטור ממכרז

ILS29/09/2016889.20פטור ממכרז

ILS02/08/201620,439.98פטור ממכרז

ILS02/08/20162,500.00פטור ממכרז

ILS02/08/20164,560.00פטור ממכרז

ILS02/08/20161,491.00פטור ממכרז

ILS02/08/20162,891.00פטור ממכרז

ILS27/11/20160.01פטור ממכרז

ILS27/11/20160.01פטור ממכרז

ILS27/11/20164,103.19פטור ממכרז

ILS27/11/20161,151.28פטור ממכרז

ILS27/11/20161,752.84פטור ממכרז

ILS27/11/201615,356.95פטור ממכרז

ILS14/11/201612/12/201614,671.80פטור ממכרז

ILS14/11/201612/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS02/11/201605/12/201611,583.00פטור ממכרז

ILS02/11/201605/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS18/08/201610,038.60פטור ממכרז

ILS18/08/20161,170.00פטור ממכרז



ILS06/12/201622/12/20169,266.40פטור ממכרז

ILS06/12/201622/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS06/12/201622/12/20169,266.40פטור ממכרז

ILS06/12/201622/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS31/07/20168,494.20פטור ממכרז

ILS31/07/20161,170.00פטור ממכרז

ILS14/06/20162,316.60אחר

ILS14/06/20161,170.00אחר

ILS05/07/2016270.69פטור ממכרז

ILS18/08/20160.00פטור ממכרז

ILS19/09/2016547.56פטור ממכרז

ILS01/12/2016280.80פטור ממכרז

ILS01/12/2016121.68פטור ממכרז

ILS01/12/2016121.68פטור ממכרז

ILS05/12/2016120.00פטור ממכרז

ILS05/12/2016132.00פטור ממכרז

ILS05/12/2016120.00פטור ממכרז

ILS05/12/2016234.00פטור ממכרז

ILS05/12/2016276.00פטור ממכרז

ILS05/12/2016805.00פטור ממכרז

ILS05/12/201660.00פטור ממכרז

ILS05/12/2016480.00פטור ממכרז

ILS05/12/201660.00פטור ממכרז

ILS05/12/2016270.00פטור ממכרז

ILS05/12/201672.00פטור ממכרז

ILS05/12/2016168.00פטור ממכרז

ILS05/12/2016120.00פטור ממכרז

ILS05/12/201630.00פטור ממכרז

ILS05/12/201696.00פטור ממכרז

ILS05/12/2016200.00פטור ממכרז

ILS05/12/201636.00פטור ממכרז

ILS05/12/2016140.00פטור ממכרז

ILS05/12/201650.00פטור ממכרז

ILS05/12/201676.00פטור ממכרז

ILS05/12/201670.00פטור ממכרז

ILS05/12/2016180.00פטור ממכרז

ILS05/12/201670.00פטור ממכרז

ILS05/12/201636.00פטור ממכרז

ILS05/12/2016310.00פטור ממכרז

ILS05/12/201650.00פטור ממכרז

ILS05/12/2016120.00פטור ממכרז

ILS05/12/201676.00פטור ממכרז

ILS05/12/201676.00פטור ממכרז

ILS10/10/20168,424.00לא בשימוש

ILS25/08/20169,360.00פטור ממכרז

ILS25/08/2016351.00פטור ממכרז

ILS25/08/2016702.00פטור ממכרז

ILS25/08/20161,708.20פטור ממכרז

ILS09/11/201629/11/201615,444.00פטור ממכרז

ILS09/11/201629/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS10/07/2016409.50פטור ממכרז

ILS10/07/20161,287.00פטור ממכרז

ILS10/07/20162,948.40פטור ממכרז



ILS09/10/20161,287.00פטור ממכרז

ILS23/08/2016994.50פטור ממכרז

ILS07/09/20167,605.00פטור ממכרז

ILS07/09/2016234.00פטור ממכרז

ILS26/07/20162,808.00פטור ממכרז

ILS24/08/2016844.62פטור ממכרז

ILS24/08/201637.35פטור ממכרז

ILS15/06/20166,179.00אחר

ILS15/06/2016954.72אחר

ILS 03/07/20163,428.10מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/07/20161,591.20מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS18/07/20162,742.48פטור ממכרז

ILS18/07/20161,272.96פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/2016300,297.00אחר

ILS05/12/20166,435.19פטור ממכרז

ILS14/06/201619,305.56אחר

ILS12/01/20173,229.20אחר

ILS04/08/20162,178.00פטור ממכרז

ILS17/08/201631/12/2016128,652.00פטור ממכרז

ILS03/01/2017500.00פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS07/12/20162,574.00פטור ממכרז

ILS14/12/20162,574.00פטור ממכרז

ILS16/08/20162,106.00פטור ממכרז

ILS22/11/20162,340.00פטור ממכרז

ILS 09/10/201669,670.69מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/10/20165,850.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה



ILS29/11/2016750.00פטור ממכרז

ILS04/12/2016524.16פטור ממכרז

ILS07/08/20162,096.64פטור ממכרז

ILS07/08/20162,096.64פטור ממכרז

ILS05/09/2016524.16פטור ממכרז

ILS19/09/2016524.16פטור ממכרז

ILS05/01/20174,171.93פטור ממכרז

ILS13/11/20163,587.22פטור ממכרז

ILS04/12/20161,053.00פטור ממכרז

ILS28/11/2016239.99פטור ממכרז

ILS08/11/20161,347.84פטור ממכרז

ILS09/08/20162,755.07פטור ממכרז

ILS09/08/2016120.00פטור ממכרז

ILS14/06/20163,330.01אחר

ILS25/09/20164,808.70פטור ממכרז

ILS12/01/20174,809.00פטור ממכרז

ILS03/08/201611,863.80פטור ממכרז

ILS03/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS31/07/20165,159.70פטור ממכרז

ILS31/07/20162,971.80פטור ממכרז

ILS31/07/2016819.00פטור ממכרז

ILS18/08/20162,808.00פטור ממכרז

ILS31/10/20167,020.00פטור ממכרז

ILS11/12/201664,350.00פטור ממכרז

ILS25/09/2016819.00פטור ממכרז

ILS25/09/20169,898.20פטור ממכרז

ILS27/09/20169,898.20פטור ממכרז

ILS 02/11/20163,299.40מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS03/07/20161,332.99פטור ממכרז

ILS04/07/20161,132.99פטור ממכרז

ILS17/07/20161,415.99פטור ממכרז

ILS17/07/20161,132.99פטור ממכרז

ILS 12/12/20162,639.52מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS19/07/20162,545.92פטור ממכרז

ILS27/09/20162,632.50פטור ממכרז

ILS15/12/20162,632.62פטור ממכרז

ILS04/08/2016120.00פטור ממכרז

ILS03/07/20164,829.76פטור ממכרז

ILS 21/08/201662,489.70מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 17/08/201675,159.63מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/08/2016168,442.56מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/08/201611,700.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 24/07/20162,280.10פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS26/09/201620,685.60פטור ממכרז

ILS31/10/20163,230.14פטור ממכרז

ILS26/10/20161,497.60פטור ממכרז

ILS14/11/20162,448.96פטור ממכרז

ILS14/11/2016239.99פטור ממכרז

ILS10/01/20172,279.96פטור ממכרז

ILS05/01/20173,059.88פטור ממכרז

ILS05/01/2017120.00פטור ממכרז

ILS05/01/20171,439.94פטור ממכרז

ILS14/06/20163,000.00פטור ממכרז



ILS23/11/20161,872.00פטור ממכרז

ILS23/11/20161,872.00פטור ממכרז

ILS23/11/20161,684.80פטור ממכרז

ILS28/11/20160.00לא בשימוש

ILS28/11/20160.00לא בשימוש

ILS06/12/20161,600.00פטור ממכרז

ILS11/12/20162,388.86פטור ממכרז

ILS10/07/20161,021.41פטור ממכרז

USD07/07/20160.00פטור ממכרז

ILS06/07/2016631.80פטור ממכרז

ILS06/07/2016117.00פטור ממכרז

ILS05/01/2017610.39פטור ממכרז

ILS04/01/2017854.54פטור ממכרז

ILS10/01/20171,098.70פטור ממכרז

ILS08/01/20171,953.24פטור ממכרז

ILS08/01/2017488.31פטור ממכרז

ILS 09/01/20173,663.04מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS13/12/2016976.72פטור ממכרז

ILS13/12/2016122.09פטור ממכרז

ILS07/12/2016488.31פטור ממכרז

ILS05/12/2016976.62לא בשימוש

ILS29/11/20161,342.86פטור ממכרז

ILS30/11/2016488.31פטור ממכרז

ILS04/12/20161,098.70פטור ממכרז

ILS04/12/2016120.00פטור ממכרז

ILS04/12/20161,464.93פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS07/07/2016868.14פטור ממכרז

ILS10/07/2016488.31פטור ממכרז

ILS06/07/2016610.45פטור ממכרז

ILS06/07/20160.00פטור ממכרז

ILS05/07/2016880.03פטור ממכרז

ILS05/07/2016614.25פטור ממכרז

ILS05/07/20160.00פטור ממכרז

ILS13/07/20163,570.84פטור ממכרז

ILS13/07/2016120.16פטור ממכרז

ILS13/07/20162,724.93אחר

ILS13/07/2016327.02אחר

ILS11/07/2016245.70פטור ממכרז

ILS24/07/20161,098.81פטור ממכרז

ILS24/07/2016122.09פטור ממכרז

ILS18/07/20161,220.78פטור ממכרז

ILS18/07/20161,709.09פטור ממכרז

ILS19/07/2016456.30פטור ממכרז

ILS19/07/20160.00פטור ממכרז

ILS18/07/20160.00פטור ממכרז

ILS26/07/2016480.17פטור ממכרז

ILS25/07/201601/06/20161,342.98פטור ממכרז

ILS25/07/2016488.31פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS22/11/2016488.31פטור ממכרז

ILS20/11/2016488.31פטור ממכרז



ILS21/11/2016244.16פטור ממכרז

ILS21/11/20160.00פטור ממכרז

ILS10/11/2016244.16פטור ממכרז

ILS09/11/20160.00פטור ממכרז

ILS09/11/20160.00פטור ממכרז

ILS13/11/20162,807.79פטור ממכרז

ILS06/11/20161,210.04פטור ממכרז

ILS25/10/20160.00פטור ממכרז

ILS13/10/20160.00פטור ממכרז

ILS10/10/20160.00פטור ממכרז

ILS10/10/20160.00פטור ממכרז

ILS31/10/2016610.39פטור ממכרז

ILS06/10/20161,342.98פטור ממכרז

ILS05/10/2016835.38פטור ממכרז

ILS22/09/20161,220.90פטור ממכרז

ILS22/09/2016732.54פטור ממכרז

ILS07/09/20161,089.97פטור ממכרז

ILS07/09/2016130.81פטור ממכרז

ILS06/09/20162,685.71פטור ממכרז

ILS06/09/20160.00פטור ממכרז

ILS08/09/2016366.23פטור ממכרז

ILS11/09/20160.00פטור ממכרז

ILS11/09/20161,098.81אחר

ILS11/09/20160.00אחר

ILS13/09/2016244.18פטור ממכרז

ILS23/08/201623/08/2016366.27פטור ממכרז

ILS01/09/2016982.80פטור ממכרז

ILS05/09/2016779.22פטור ממכרז

ILS29/08/20160.00פטור ממכרז

ILS30/08/20161,587.16פטור ממכרז

ILS16/08/201613/07/2016854.63פטור ממכרז

ILS21/08/201601/09/20161,105.65פטור ממכרז

ILS21/08/201601/09/2016120.04פטור ממכרז

ILS09/08/201629/05/2016854.63פטור ממכרז

ILS03/08/201603/08/2016366.44פטור ממכרז

ILS04/08/2016854.63פטור ממכרז

ILS07/08/201605/04/20161,342.98פטור ממכרז

ILS31/07/2016366.23פטור ממכרז

ILS31/07/2016120.00פטור ממכרז

ILS02/08/20161,098.59פטור ממכרז

ILS02/08/2016719.97פטור ממכרז

ILS01/08/2016366.23פטור ממכרז

ILS01/08/2016120.16פטור ממכרז

ILS14/06/2016175,565.46אחר

ILS14/06/201618,399.98אחר

ILS 28/07/2016193,965.26מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 28/07/201633,129.02מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/201621,060.00אחר

ILS14/06/201614,040.00אחר

ILS08/01/2017969.23פטור ממכרז

ILS18/09/20162,925.00פטור ממכרז

ILS25/07/20164,465.00פטור ממכרז

ILS13/07/20160.00פטור ממכרז



ILS07/07/2016444.60פטור ממכרז

ILS08/08/20163,377.00פטור ממכרז

ILS11/12/2016221.13כבישי אגרה/ארנונה/מים/תשלומי חשמל

ILS11/08/201617,339.40פטור ממכרז

ILS11/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS27/11/201622/07/201612,776.40פטור ממכרז

ILS27/11/201622/07/20161,170.00פטור ממכרז

ILS29/09/201615,268.50פטור ממכרז

ILS29/09/20161,017.90פטור ממכרז

ILS29/09/20161,221.48פטור ממכרז

ILS29/09/2016119.34פטור ממכרז

ILS29/09/2016561.60פטור ממכרז

ILS08/09/2016175.50פטור ממכרז

ILS08/09/2016526.50פטור ממכרז

ILS08/09/20165,148.00פטור ממכרז

ILS08/09/20161,332.63פטור ממכרז

ILS08/09/2016526.50פטור ממכרז

ILS19/07/20163,896.10פטור ממכרז

ILS19/07/2016789.75פטור ממכרז

ILS19/07/2016351.00פטור ממכרז

ILS19/07/2016175.50פטור ממכרז

ILS19/07/2016351.00פטור ממכרז

ILS19/07/201687.75פטור ממכרז

ILS19/07/2016351.00פטור ממכרז

ILS19/07/2016140.40פטור ממכרז

ILS19/07/2016224.64פטור ממכרז

ILS19/07/201656.16פטור ממכרז

ILS19/07/2016210.60פטור ממכרז

ILS19/07/2016280.80פטור ממכרז

ILS19/07/201687.75פטור ממכרז

ILS19/07/201687.75פטור ממכרז

ILS14/07/201619,458.00פטור ממכרז

ILS14/07/201610,906.00פטור ממכרז

ILS24/05/2016188,090.37אחר

ILS24/07/20160.00פטור ממכרז

ILS 17/08/2016380.25מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS02/11/20166,545.45פטור ממכרז

ILS02/11/20161,402.60פטור ממכרז

ILS27/11/201615/12/201610,038.60פטור ממכרז

ILS27/11/201615/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS16/08/20168,494.20פטור ממכרז

ILS16/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS24/08/201610,810.80פטור ממכרז

ILS24/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS11/07/201631/12/201649,140.00פטור ממכרז

ILS01/11/20161,755.00פטור ממכרז

ILS24/05/201684,044.61אחר

ILS27/10/2016900.00פטור ממכרז

ILS07/11/20162,948.40פטור ממכרז

ILS06/07/201612,999.87פטור ממכרז

ILS13/11/20161,679.85פטור ממכרז

ILS28/08/20161,529.94פטור ממכרז

ILS25/07/20162,657.00פטור ממכרז



ILS26/07/20162,749.00פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS15/08/201631/12/201621,810.25פטור ממכרז

ILS04/01/20170.00מכרז מרכזי ממוכן

ILS04/01/201711,407.50מכרז מרכזי ממוכן

ILS11/12/201625,976.34פטור ממכרז

ILS27/09/20161,872.00פטור ממכרז

ILS22/11/201601/01/201713,899.60פטור ממכרז

ILS22/11/201601/01/20171,170.00פטור ממכרז

ILS 08/09/201636,569.52מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/2016222,372.01אחר

ILS 17/08/201688,157.16מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 26/09/201631/12/2016344,658.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 26/09/201631/12/20167,970.04מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 26/09/201631/12/201611,700.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS18/09/201688,157.16פטור ממכרז

ILS31/10/20161,121.80פטור ממכרז

ILS31/10/2016876.45פטור ממכרז

ILS31/10/201635.05פטור ממכרז

ILS08/08/2016149.76פטור ממכרז

ILS08/08/2016149.76פטור ממכרז

ILS08/08/201665.52פטור ממכרז

ILS08/08/2016517.14פטור ממכרז

ILS08/08/2016234.00פטור ממכרז

ILS08/08/201635.10פטור ממכרז

ILS30/10/20162,808.00פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/201631/12/201651,781.43אחר

ILS04/04/201645,908.46אחר

ILS04/12/201631,077.54פטור ממכרז

ILS04/12/201618,603.00פטור ממכרז

ILS04/12/201614,157.00פטור ממכרז

ILS03/11/2016919.62פטור ממכרז

ILS24/05/2016199,488.51אחר

ILS25/07/2016998.00פטור ממכרז

ILS14/06/2016177,218.50אחר

ILS14/06/20161,048.32אחר

ILS14/06/2016130,746.80אחר

ILS14/06/201650,000.00אחר

ILS25/07/20164,563.00פטור ממכרז

ILS25/07/20161,170.00פטור ממכרז

ILS11/09/201610,000.00פטור ממכרז

ILS27/10/2016234.00פטור ממכרז

ILS27/10/2016222.30פטור ממכרז

ILS04/12/2016630.63פטור ממכרז

ILS04/12/20161,053.00פטור ממכרז

ILS04/12/20160.00פטור ממכרז

ILS13/10/20161,005.09פטור ממכרז

ILS03/08/20161,053.00פטור ממכרז

ILS03/08/2016468.00פטור ממכרז

ILS 25/09/201637,738.05מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/2016111,930.53אחר



ILS14/06/20160.00אחר

ILS21/07/2016461.92פטור ממכרז

ILS21/07/20161,916.46פטור ממכרז

ILS25/09/20161,163.57פטור ממכרז

ILS 27/10/201630,400.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/10/2016911.98מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 03/11/20162,184.92מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 03/11/20166,151.28מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 03/11/20162,978.94מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS10/07/2016702.00פטור ממכרז

ILS10/07/2016702.00פטור ממכרז

ILS10/07/2016351.00פטור ממכרז

ILS13/07/201610,011.46פטור ממכרז

ILS17/07/20161,404.00פטור ממכרז

ILS17/07/20161,404.00פטור ממכרז

ILS17/07/2016351.00פטור ממכרז

ILS17/07/20161,404.00פטור ממכרז

ILS15/11/201631/12/20170.00פטור ממכרז

ILS15/11/201631/12/20175,572.13פטור ממכרז

ILS15/12/20161,000.00פטור ממכרז

ILS11/12/20161,380.00פטור ממכרז

ILS11/12/2016980.00פטור ממכרז

ILS15/09/2016176.00פטור ממכרז

ILS17/08/201615/06/201626,520.00פטור ממכרז

ILS17/08/201625/05/201622,650.00פטור ממכרז

ILS28/07/201631/12/20160.00פטור ממכרז

ILS18/09/2016124.99פטור ממכרז

ILS18/09/2016124.99פטור ממכרז

ILS28/08/2016125.00פטור ממכרז

ILS25/08/2016125.00פטור ממכרז

ILS04/09/2016125.00פטור ממכרז

ILS17/08/2016124.99פטור ממכרז

ILS17/08/2016124.99פטור ממכרז

ILS18/08/2016783.90פטור ממכרז

ILS01/08/2016124.99פטור ממכרז

ILS14/11/2016749.95פטור ממכרז

ILS09/11/2016239.99פטור ממכרז

ILS09/11/2016125.00פטור ממכרז

ILS10/11/2016125.00פטור ממכרז

ILS10/11/2016125.00פטור ממכרז

ILS10/11/20160.00פטור ממכרז

ILS10/11/20160.00פטור ממכרז

ILS27/10/2016375.01פטור ממכרז

ILS31/10/2016239.99פטור ממכרז

ILS06/10/2016125.00פטור ממכרז

ILS06/10/2016125.00פטור ממכרז

ILS22/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS22/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS06/07/2016500.01פטור ממכרז

ILS26/07/2016249.98פטור ממכרז

ILS18/07/20160.00פטור ממכרז

ILS18/07/20160.00פטור ממכרז

ILS12/12/2016124.99לא בשימוש



ILS04/12/2016124.99פטור ממכרז

ILS04/12/2016239.99פטור ממכרז

ILS04/12/20161,724.71פטור ממכרז

ILS04/12/2016125.00פטור ממכרז

ILS05/01/2017624.96פטור ממכרז

ILS04/12/20161,360.71פטור ממכרז

ILS04/12/20161,360.71פטור ממכרז

ILS14/06/2016217,532.95אחר

ILS 03/07/20162,304.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/07/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/07/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/20160.00אחר

ILS02/08/20166,177.60פטור ממכרז

ILS02/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS10/10/201601/12/201611,583.00פטור ממכרז

ILS10/10/201601/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS27/11/201614/12/20169,266.40פטור ממכרז

ILS27/11/201614/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS06/11/20165,022.11פטור ממכרז

ILS30/11/20162,106.00פטור ממכרז

ILS30/11/2016214.11פטור ממכרז

ILS30/11/2016224.64פטור ממכרז

ILS30/11/2016236.34פטור ממכרז

ILS30/11/201681.90פטור ממכרז

ILS08/01/20171,045.00פטור ממכרז

ILS22/09/2016995.00פטור ממכרז

ILS21/08/20161,165.00פטור ממכרז

ILS05/09/20161,875.00פטור ממכרז

ILS08/09/20161,560.00פטור ממכרז

ILS25/09/20161,689.98פטור ממכרז

ILS25/09/2016170.00פטור ממכרז

ILS25/09/20163,379.97פטור ממכרז

ILS25/09/201685.00פטור ממכרז

ILS19/09/20162,433.60פטור ממכרז

ILS30/10/20162,469.98פטור ממכרז

ILS01/11/20162,859.97פטור ממכרז

ILS07/12/20161,560.12פטור ממכרז

ILS 26/10/201640,000.01מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 26/10/2016140,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 26/10/201619,999.99מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS28/11/20161,499.94פטור ממכרז

ILS28/11/2016499.82פטור ממכרז

ILS28/11/2016500.06פטור ממכרז

ILS28/11/201689.97פטור ממכרז

ILS28/11/2016160.06פטור ממכרז

ILS28/11/2016280.10פטור ממכרז

ILS28/11/2016170.00פטור ממכרז

ILS28/11/2016239.97פטור ממכרז

ILS 04/08/201631/12/20167,839.00מחקר ופיתוח - (6)4תקנה - מכרז סגור

ILS 04/08/201631/12/2016131,414.40מחקר ופיתוח - (6)4תקנה - מכרז סגור

ILS01/09/2016146.00פטור ממכרז

ILS08/09/20161,684.80פטור ממכרז

ILS08/09/20164,212.00פטור ממכרז



ILS02/08/20164,212.00פטור ממכרז

ILS01/08/20167,020.00פטור ממכרז

ILS01/08/20162,527.20פטור ממכרז

ILS01/08/201603/08/20161,404.00פטור ממכרז

ILS01/08/201603/08/2016280.80פטור ממכרז

ILS23/11/20161,404.00פטור ממכרז

ILS23/11/20161,404.00פטור ממכרז

ILS23/11/20161,404.00פטור ממכרז

ILS23/11/20161,404.00פטור ממכרז

ILS23/11/20161,404.00פטור ממכרז

ILS23/11/20162,246.40פטור ממכרז

ILS07/11/20164,212.00לא בשימוש

ILS07/11/2016772.20לא בשימוש

ILS14/06/20167,581.60אחר

ILS25/07/20162,808.00פטור ממכרז

ILS25/07/20161,544.40פטור ממכרז

ILS25/07/2016702.00פטור ממכרז

ILS14/06/20163,300.00אחר

ILS08/01/20174,212.00פטור ממכרז

ILS08/01/2017842.40פטור ממכרז

ILS06/12/20161,404.00פטור ממכרז

ILS30/10/201620/11/20166,177.60פטור ממכרז

ILS30/10/201620/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS17/08/20169,900.00פטור ממכרז

ILS17/08/20161,000.00פטור ממכרז

ILS17/08/20168,580.00פטור ממכרז

ILS17/08/20161,000.00פטור ממכרז

ILS12/07/20162,340.00פטור ממכרז

ILS20/11/20161,702.00פטור ממכרז

ILS20/11/2016250.00פטור ממכרז

ILS28/11/20164,212.00לא בשימוש

ILS28/11/2016702.00לא בשימוש

ILS01/09/20162,808.00פטור ממכרז

ILS01/09/20161,123.20פטור ממכרז

ILS10/01/20171,404.00פטור ממכרז

ILS04/09/20161,209.78פטור ממכרז

ILS04/09/2016109.98פטור ממכרז

ILS24/08/20161,404.00פטור ממכרז

ILS24/08/2016702.00פטור ממכרז

ILS02/08/20162,808.00פטור ממכרז

ILS02/08/20161,684.80פטור ממכרז

ILS09/11/20164,212.00פטור ממכרז

ILS09/11/2016702.00פטור ממכרז

ILS18/09/201622/09/20164,212.00פטור ממכרז

ILS18/09/201622/09/20161,404.00פטור ממכרז

ILS 12/07/201619/07/20164,212.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 12/07/201619/07/20161,684.80פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS10/01/20175,616.00פטור ממכרז

ILS10/01/2017702.00פטור ממכרז

ILS10/01/20172,246.40פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS 31/07/2016182,599.05מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/20160.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה



ILS07/08/20165,071.95פטור ממכרז

ILS07/08/2016737.10פטור ממכרז

ILS08/08/201624,599.84פטור ממכרז

ILS08/08/201695,401.80פטור ממכרז

ILS03/11/20160.00פטור ממכרז

ILS18/09/2016353.34פטור ממכרז

ILS18/09/2016489.06פטור ממכרז

ILS18/09/2016245.70פטור ממכרז

ILS18/09/2016294.84פטור ממכרז

ILS18/09/2016732.42פטור ממכרז

ILS18/09/2016193.05פטור ממכרז

ILS18/09/201656.16פטור ממכרז

ILS18/09/2016453.96פטור ממכרז

ILS18/09/201660.84פטור ממכרז

ILS18/09/2016140.40פטור ממכרז

ILS18/09/20161,099.80פטור ממכרז

ILS18/09/2016224.64פטור ממכרז

ILS18/09/201699.45פטור ממכרז

ILS09/08/20161,145.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/08/2016860.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/08/2016760.50פטור ממכרז

ILS07/08/20163,919.90מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/08/2016519.95מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS04/08/2016519.95מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/201609/08/20161,039.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/08/2016120.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS15/08/20163,359.91מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS11/08/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS11/08/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS09/08/20163,079.92מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS10/08/2016584.94מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS24/08/201670.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS22/08/201624/08/20161,299.87מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS22/08/201624/08/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS22/08/201624/08/2016239.99מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS25/08/20160.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/09/2016839.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/09/20162,859.97מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS 17/07/201623/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 17/07/201623/07/2016389.96פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS18/07/201621/07/20162,239.94מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS21/07/20163,435.00מכרז סגור ממוכן מהיר



ILS21/07/20162,580.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS01/12/2016212.99לא בשימוש

ILS01/12/2016294.96לא בשימוש

ILS04/08/20164,389.84פטור ממכרז

ILS04/08/2016120.00פטור ממכרז

ILS20/09/20164,700.01פטור ממכרז

ILS20/09/20163,149.99פטור ממכרז

ILS20/09/2016500.00פטור ממכרז

ILS20/07/201622,793.94פטור ממכרז

ILS22/09/201630/09/20164,633.20פטור ממכרז

ILS22/09/201630/09/20161,170.00פטור ממכרז

ILS24/08/2016600.00פטור ממכרז

ILS24/08/2016500.00פטור ממכרז

ILS24/08/2016200.00פטור ממכרז

ILS24/08/2016400.00פטור ממכרז

ILS24/08/2016400.00פטור ממכרז

ILS24/08/2016350.00פטור ממכרז

ILS24/08/2016500.00פטור ממכרז

ILS24/08/20164,000.00פטור ממכרז

ILS24/08/20162,000.00פטור ממכרז

ILS22/11/20164,446.00פטור ממכרז

ILS25/07/201619,305.00פטור ממכרז

ILS25/07/20161,170.00פטור ממכרז

ILS25/07/20160.00פטור ממכרז

ILS14/07/20161,053.00פטור ממכרז

ILS06/07/20162,106.00פטור ממכרז

ILS22/08/201601/09/20161,053.00פטור ממכרז

ILS14/09/20161,053.00פטור ממכרז

ILS13/12/20161,053.00לא בשימוש

ILS10/01/20171,053.00פטור ממכרז

ILS06/09/201604/11/20164,095.00פטור ממכרז

ILS06/09/201604/11/20163,000.00פטור ממכרז

ILS06/09/201604/11/20161,642.00פטור ממכרז

ILS05/12/201610,000.00פטור ממכרז

ILS 10/08/201631/12/201634,500.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/08/201631/12/201681,429.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/08/201631/12/201610,714.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/08/201631/12/2016234,106.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 23/11/201631/12/201616,500.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 23/11/201631/12/201681,429.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 23/11/201631/12/201621,429.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 23/11/201631/12/2016233,471.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS06/11/20161,029.60פטור ממכרז

ILS 24/11/201667,392.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 24/11/201643,524.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/09/201668,203.02מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/09/201642,712.98מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/11/20161,870.00פטור ממכרז

ILS23/11/201615,210.00פטור ממכרז

ILS10/01/201710,000.00פטור ממכרז

ILS04/01/20173,000.00פטור ממכרז

ILS30/11/201623,400.00פטור ממכרז

ILS13/11/20164,689.36פטור ממכרז



ILS20/09/20161,949.92פטור ממכרז

ILS26/10/20163,900.08פטור ממכרז

ILS18/09/20162,263.44פטור ממכרז

ILS18/09/2016300.00פטור ממכרז

ILS28/07/201613,455.00פטור ממכרז

ILS28/07/2016994.50פטור ממכרז

ILS 06/09/20163,510.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS23/08/20162,562.90פטור ממכרז

ILS11/12/20163,744.00פטור ממכרז

ILS11/12/20161,755.00פטור ממכרז

ILS14/12/20164,191.60פטור ממכרז

ILS14/12/20164,069.99פטור ממכרז

ILS04/01/20172,983.50פטור ממכרז

ILS11/01/20172,983.50פטור ממכרז

ILS06/10/20162,281.50פטור ממכרז

ILS06/10/2016643.50פטור ממכרז

ILS10/11/20162,808.00פטור ממכרז

ILS18/09/20162,190.24פטור ממכרז

ILS15/09/2016390.00פטור ממכרז

ILS16/11/201612,776.40פטור ממכרז

ILS16/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS13/09/20162,956.59פטור ממכרז

ILS05/09/20162,790.00פטור ממכרז

ILS18/08/201610,038.60פטור ממכרז

ILS18/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS14/06/2016298,061.00אחר

ILS14/06/2016355,209.00אחר

ILS14/06/2016288,947.04אחר

ILS14/06/2016298,061.00אחר

ILS03/11/2016595.00פטור ממכרז

ILS03/11/20161,570.00פטור ממכרז

ILS09/10/201630,816.00פטור ממכרז

ILS09/10/2016200.00פטור ממכרז

ILS26/07/20163,401.00פטור ממכרז

ILS26/07/2016100.00פטור ממכרז

ILS24/07/201613,000.00פטור ממכרז

ILS20/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS01/09/2016160,712.37מכרז מרכזי ממוכן

ILS14/06/2016160,712.37אחר

ILS03/01/2017235,029.60מכרז פומבי רגיל ממוכן

ILS01/08/201631/12/20165,000.00פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/20165,000.00פטור ממכרז

ILS08/08/201631/12/2016500,000.00פטור ממכרז

ILS14/06/20163,492.45אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר



ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/201632,537.70אחר

ILS27/07/201631/12/20163,294.84פטור ממכרז

ILS14/07/20164,236.22פטור ממכרז

ILS14/07/2016120.16פטור ממכרז

ILS11/07/2016943.49פטור ממכרז

ILS11/07/2016120.04פטור ממכרז

ILS07/07/20161,098.28פטור ממכרז

ILS06/07/20161,260.44פטור ממכרז

ILS06/07/2016120.04פטור ממכרז

ILS14/06/20163,607.00אחר

ILS16/08/2016313.79פטור ממכרז

ILS31/08/20162,195.25פטור ממכרז

ILS31/08/20160.00פטור ממכרז

ILS22/08/201630/08/20160.00פטור ממכרז

ILS13/09/2016540.01פטור ממכרז

ILS18/09/20162,038.44פטור ממכרז

ILS18/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS08/09/20160.00פטור ממכרז

ILS22/11/2016559.96פטור ממכרז

ILS03/11/20160.00פטור ממכרז

ILS10/11/20161,881.36פטור ממכרז

ILS10/11/2016120.00פטור ממכרז

ILS09/11/20162,160.05פטור ממכרז

ILS31/10/20161,439.94פטור ממכרז

ILS02/01/20174,650.18פטור ממכרז

ILS12/01/20177,499.70פטור ממכרז

ILS12/01/20171,599.98פטור ממכרז

ILS12/12/2016940.75פטור ממכרז

ILS07/12/20161,079.96פטור ממכרז

ILS08/12/20161,259.95לא בשימוש

ILS08/12/201690.00לא בשימוש

ILS 01/11/201621,320.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 01/11/201612,740.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS06/10/20161,778.40לא בשימוש

ILS15/11/20168,881.65פטור ממכרז

ILS15/11/2016611.27פטור ממכרז

ILS07/12/201631,499.91לא בשימוש

ILS08/08/201609/08/20162,128.00פטור ממכרז

ILS08/08/201609/08/20161,319.95פטור ממכרז

ILS10/08/20161,960.03פטור ממכרז

ILS 12/07/20161,500.06פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS14/07/20162,470.10פטור ממכרז

ILS04/01/20171,300.00פטור ממכרז

ILS12/07/20164,095.00פטור ממכרז

ILS13/11/20163,000.00פטור ממכרז

ILS11/09/20161,680.01פטור ממכרז

ILS11/09/2016237.51פטור ממכרז

ILS15/08/201613,000.00פטור ממכרז

ILS22/09/201613,000.00פטור ממכרז

ILS22/08/20167,312.50פטור ממכרז

ILS06/07/20164,960.80פטור ממכרז



ILS11/12/2016877.50פטור ממכרז

ILS09/08/20162,808.00פטור ממכרז

ILS13/09/20162,808.00פטור ממכרז

ILS07/09/20161,813.50פטור ממכרז

ILS02/11/20169,067.50פטור ממכרז

ILS14/11/2016877.50פטור ממכרז

ILS03/11/20162,983.50פטור ממכרז

ILS20/11/20161,287.00פטור ממכרז

ILS20/11/20161,895.40פטור ממכרז

ILS20/11/20162,983.50פטור ממכרז

ILS20/11/20161,895.40פטור ממכרז

ILS06/07/20162,900.00פטור ממכרז

ILS08/08/20161,774.77פטור ממכרז

ILS18/12/2016795.60פטור ממכרז

ILS18/12/2016117.00פטור ממכרז

ILS08/08/201614,671.80פטור ממכרז

ILS08/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS07/07/20161,050.66פטור ממכרז

ILS07/07/201640.95פטור ממכרז

ILS04/12/201616/12/201610,038.60פטור ממכרז

ILS04/12/201616/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS21/09/2016448.00פטור ממכרז

ILS14/09/201629/09/20169,266.40פטור ממכרז

ILS14/09/201629/09/20161,170.00פטור ממכרז

ILS27/07/201613,127.40פטור ממכרז

ILS27/07/20161,170.00פטור ממכרז

ILS05/07/20161,343.98פטור ממכרז

ILS05/07/2016120.00פטור ממכרז

ILS11/09/20160.00פטור ממכרז

ILS31/10/20161,799.93פטור ממכרז

ILS10/10/20161,310.35פטור ממכרז

ILS07/11/20164,499.68פטור ממכרז

ILS15/01/20174,124.71פטור ממכרז

ILS15/11/20163,000.00פטור ממכרז

ILS20/11/2016524.16פטור ממכרז

ILS12/01/201718,345.60פטור ממכרז

ILS12/01/20172,129.40פטור ממכרז

ILS06/10/20162,976.48פטור ממכרז

ILS 02/11/20163,299.40מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS17/07/2016526.00פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS20/11/20168,775.00פטור ממכרז

ILS08/08/201631/12/201725,000.00פטור ממכרז

ILS28/08/201613,899.60פטור ממכרז

ILS28/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS16/08/201631/12/20161,029.60פטור ממכרז

ILS05/07/20163,610.04פטור ממכרז

ILS27/07/201631/12/201619,758.96פטור ממכרז

ILS16/11/201612,776.40פטור ממכרז

ILS16/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS 02/11/201611,442.60מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS28/08/201637,323.00פטור ממכרז

ILS17/07/20161,791.50פטור ממכרז



ILS07/07/20162,289.20פטור ממכרז

ILS01/08/201631/12/201614,840.00פטור ממכרז

ILS02/11/201629/09/201640,280.00פטור ממכרז

ILS02/11/201629/09/20166,380.00פטור ממכרז

ILS06/10/201607/12/201663,600.00פטור ממכרז

ILS06/10/201607/12/201623,200.00פטור ממכרז

ILS 01/12/201699,450.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/12/2016243,360.00מכרז מסגרת- ו 17תקנה

ILS03/07/2016707.99פטור ממכרז

ILS17/07/2016354.00פטור ממכרז

ILS08/08/20163,541.98פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20162,189.99אחר

ILS11/08/201614/08/20165,690.88פטור ממכרז

ILS11/08/201614/08/20161,556.10פטור ממכרז

ILS11/08/201614/08/20161,872.00פטור ממכרז

ILS11/08/201614/08/20162,340.00פטור ממכרז

ILS 10/07/201631,063.50מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 18/09/201645,886.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS14/11/2016409.50פטור ממכרז

ILS14/11/201658.50פטור ממכרז

ILS15/08/201631/12/20165,000.00פטור ממכרז

ILS02/11/201625,740.00פטור ממכרז

ILS 16/08/201651,155.58מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/201697,695.23אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/09/2016450.16פטור ממכרז

ILS12/09/201645,600.00פטור ממכרז

ILS09/08/20166,210.00פטור ממכרז

ILS09/08/20166,210.00פטור ממכרז

ILS09/08/20166,210.00פטור ממכרז

ILS10/07/20167,499.99פטור ממכרז

ILS28/11/20161,007.01לא בשימוש

ILS04/07/201611,499.93פטור ממכרז

ILS11/08/2016994.51פטור ממכרז

ILS01/11/2016994.51פטור ממכרז

ILS23/08/20161,979.64פטור ממכרז

ILS23/08/20162,549.90פטור ממכרז

ILS05/09/2016524.16פטור ממכרז

ILS07/08/20160.00פטור ממכרז

ILS07/08/2016524.16פטור ממכרז

ILS07/11/201631/12/201747,700.00פטור ממכרז

ILS07/11/201631/12/201710,000.00פטור ממכרז

ILS07/11/201631/12/20175,723.99פטור ממכרז

ILS14/06/20165,647.00אחר

ILS13/11/20161,076.89פטור ממכרז

ILS13/11/201675.47פטור ממכרז

ILS13/11/2016186.40פטור ממכרז

ILS13/11/2016307.57פטור ממכרז

ILS20/11/201624,752.23פטור ממכרז

ILS 17/08/201636,644.40מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/201683,874.96אחר

ILS14/06/20160.00אחר



ILS02/08/2016749.95פטור ממכרז

ILS31/08/2016140.40פטור ממכרז

ILS23/08/20160.00פטור ממכרז

ILS20/09/20163,393.00פטור ממכרז

ILS23/11/201635,680.79לא בשימוש

ILS 06/11/2016117,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 06/11/2016117,000.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS29/08/201631/05/201615,000.00פטור ממכרז

ILS07/11/201630/06/201713,308.75פטור ממכרז

ILS07/11/201630/06/20171,158.30פטור ממכרז

ILS24/11/201625,265.52פטור ממכרז

ILS17/08/20163,158.34פטור ממכרז

ILS16/08/20162,693.58פטור ממכרז

ILS16/08/20161,008.78פטור ממכרז

ILS16/08/20161,008.78פטור ממכרז

ILS30/11/2016266.76פטור ממכרז

ILS05/12/201615/12/20166,949.80פטור ממכרז

ILS05/12/201615/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS20/09/20162,088.00פטור ממכרז

ILS25/08/20162,995.20פטור ממכרז

ILS10/08/20162,925.00פטור ממכרז

ILS10/08/20161,638.00פטור ממכרז

ILS26/07/20162,000.70פטור ממכרז

ILS14/06/2016252,174.78אחר

ILS14/06/20161,867.18אחר

ILS14/06/2016118,919.17אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS02/08/201630,010.50מכרז פומבי רגיל ממוכן

ILS02/08/201630,829.50מכרז פומבי רגיל ממוכן

ILS02/08/2016182,916.63מכרז פומבי רגיל ממוכן

ILS02/08/2016166,289.76מכרז פומבי רגיל ממוכן

ILS02/08/201630,486.11מכרז פומבי רגיל ממוכן

ILS02/08/201631,410.29מכרז פומבי רגיל ממוכן

ILS02/08/201660,021.00מכרז פומבי רגיל ממוכן

ILS02/08/201661,659.00מכרז פומבי רגיל ממוכן

ILS02/08/20160.00מכרז פומבי רגיל ממוכן

ILS02/08/20160.00מכרז פומבי רגיל ממוכן

ILS01/11/20161,013.26פטור ממכרז

ILS05/09/2016849.37פטור ממכרז

ILS19/07/201625/07/20161,053.00פטור ממכרז

ILS11/09/20164,775.94פטור ממכרז

ILS19/09/20161,102.14פטור ממכרז

ILS29/08/201624/06/201614,671.80פטור ממכרז

ILS29/08/201624/06/20161,170.00פטור ממכרז

ILS07/08/201614,671.80פטור ממכרז

ILS07/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS22/11/201625/12/20169,266.40פטור ממכרז

ILS22/11/201625/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS07/07/20166,248.00פטור ממכרז

ILS05/10/20165,624.00פטור ממכרז

ILS13/11/201628/11/201610,038.60פטור ממכרז

ILS13/11/201628/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS04/08/20167,300.80פטור ממכרז



ILS04/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS22/11/20162,708.25פטור ממכרז

ILS22/11/20160.00פטור ממכרז

ILS22/11/20160.00פטור ממכרז

ILS22/11/20160.00פטור ממכרז

ILS22/11/20160.00פטור ממכרז

ILS13/12/20164,212.00פטור ממכרז

ILS13/12/20163,088.80פטור ממכרז

ILS 14/07/201620/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS 14/07/201620/07/20160.00פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS24/07/20161,404.00מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS20/11/20162,808.00פטור ממכרז

ILS20/11/20161,263.60פטור ממכרז

ILS19/09/20164,212.00פטור ממכרז

ILS19/09/20162,457.00פטור ממכרז

ILS25/09/20161,404.00פטור ממכרז

ILS25/09/2016421.20פטור ממכרז

ILS22/09/20160.00פטור ממכרז

ILS22/09/20160.00פטור ממכרז

ILS26/10/20167,020.00פטור ממכרז

ILS26/10/20162,808.00פטור ממכרז

ILS08/08/20164,212.00פטור ממכרז

ILS08/08/20167,722.00פטור ממכרז

ILS08/08/20161,544.40פטור ממכרז

ILS01/08/20162,808.00פטור ממכרז

ILS01/08/2016982.80פטור ממכרז

ILS11/09/20162,808.00פטור ממכרז

ILS11/09/20161,404.00פטור ממכרז

ILS27/11/2016500.00פטור ממכרז

ILS06/07/201611,115.00פטור ממכרז

ILS14/06/201637,923.80אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS 04/08/201631/12/2016130,024.44מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS23/11/201649,999.98פטור ממכרז

ILS14/06/201650,004.02אחר

ILS09/08/20163,157.92פטור ממכרז

ILS15/08/20161,791.01פטור ממכרז

ILS15/08/2016499.66פטור ממכרז

ILS21/11/20161,228.80פטור ממכרז

ILS28/11/20163,881.52פטור ממכרז

ILS31/10/20166,792.66פטור ממכרז

ILS20/09/201614,555.70פטור ממכרז

ILS15/08/20169,703.80פטור ממכרז

ILS08/08/2016515.90פטור ממכרז

ILS14/09/20163,881.52פטור ממכרז

ILS05/12/201613,585.32פטור ממכרז

ILS05/12/20166,792.66פטור ממכרז

ILS14/09/20161,310.68פטור ממכרז

ILS21/08/201613,923.00פטור ממכרז

ILS17/07/20161,960.00פטור ממכרז

ILS07/07/20162,519.99פטור ממכרז

ILS17/07/20162,239.99פטור ממכרז

ILS09/08/201624/12/2016875.70פטור ממכרז



ILS31/07/201602/08/20161,053.00פטור ממכרז

ILS14/06/201690,969.00אחר

ILS14/06/20164,976.24אחר

ILS14/08/20164,364.10פטור ממכרז

ILS 31/07/201615,477.70מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 31/07/20162,882.88מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/201689,856.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/201616,380.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 09/08/2016163.80מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/2016144,864.72אחר

ILS01/01/20171,200.00פטור ממכרז

ILS16/08/201613,127.40פטור ממכרז

ILS16/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS09/10/201622/11/201615,444.00פטור ממכרז

ILS09/10/201622/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS19/09/20161,111.50פטור ממכרז

ILS18/08/201630/08/20160.00פטור ממכרז

ILS06/09/20161,111.50מכרז סגור ממוכן מהיר

ILS08/09/20161,111.50פטור ממכרז

ILS23/08/20161,521.00פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS05/07/20161,111.50פטור ממכרז

ILS14/06/20161,111.50אחר

ILS07/11/201649,871.25פטור ממכרז

ILS19/09/201630/06/201671,130.15פטור ממכרז

ILS21/08/201631/12/201623,400.00פטור ממכרז

ILS06/07/20162,106.00פטור ממכרז

ILS13/12/20161,000.00פטור ממכרז

ILS08/01/20171,053.00פטור ממכרז

ILS09/08/20162,214.81מכרז פומבי רגיל ממוכן

ILS13/09/20161,053.00פטור ממכרז

ILS04/07/20161,132.00פטור ממכרז

ILS04/07/2016849.00פטור ממכרז

ILS17/07/2016849.00פטור ממכרז

ILS30/10/20161,872.00פטור ממכרז

ILS03/11/20161,386.45פטור ממכרז

ILS03/11/20161,491.75פטור ממכרז

ILS23/11/2016400.00פטור ממכרז

ILS11/12/20162,995.20פטור ממכרז

ILS01/12/20167,002.57פטור ממכרז

ILS08/01/20171,076.40פטור ממכרז

ILS02/11/20167,020.00פטור ממכרז

ILS04/08/20165,487.30פטור ממכרז

ILS 02/11/20163,042.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 02/11/20164,181.58מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 12/12/20166,084.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 12/12/20168,363.16מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS11/09/201616/12/201658,757.40פטור ממכרז

ILS11/09/201616/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS10/07/201616,426.80פטור ממכרז

ILS10/07/201619,585.80פטור ממכרז

ILS10/07/201619,585.80פטור ממכרז

ILS10/07/20161,170.00פטור ממכרז



ILS06/07/20161,279.99פטור ממכרז

ILS06/07/20161,279.99פטור ממכרז

ILS17/07/20161,600.00פטור ממכרז

ILS 02/11/20169,898.20מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 02/11/201616,497.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS06/07/20162,266.00פטור ממכרז

ILS17/07/20161,136.00פטור ממכרז

ILS18/08/20164,335.00פטור ממכרז

ILS18/08/2016630.00פטור ממכרז

ILS14/06/2016233,803.21אחר

ILS14/06/20161,048.32אחר

ILS08/08/2016977.92פטור ממכרז

ILS08/08/2016937.04פטור ממכרז

ILS14/06/20162,340.00אחר

ILS17/07/20163,379.97פטור ממכרז

ILS17/07/201685.00פטור ממכרז

ILS21/08/20160.00פטור ממכרז

ILS21/08/20160.00פטור ממכרז

ILS09/08/20162,859.97פטור ממכרז

ILS10/08/20168,494.20פטור ממכרז

ILS10/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS21/08/20164,633.20פטור ממכרז

ILS21/08/20164,633.20פטור ממכרז

ILS21/08/20164,633.20פטור ממכרז

ILS21/08/2016392.00פטור ממכרז

ILS03/08/20163,145.47פטור ממכרז

ILS02/08/20166,177.60פטור ממכרז

ILS02/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS12/09/20164,633.20פטור ממכרז

ILS24/08/201610,810.80פטור ממכרז

ILS24/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS27/11/201614/12/20169,266.40פטור ממכרז

ILS27/11/201614/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS 15/11/201618,532.80מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/11/20164,389.84מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS03/11/20160.00פטור ממכרז

ILS09/11/201650,000.00פטור ממכרז

ILS07/07/2016560.00פטור ממכרז

ILS17/07/2016692.45פטור ממכרז

ILS01/11/2016997.82פטור ממכרז

ILS20/09/2016692.42פטור ממכרז

ILS01/09/20161,055.69פטור ממכרז

ILS17/07/20161,913.99פטור ממכרז

ILS14/06/201628,243.22פטור ממכרז

ILS06/10/20168,069.49פטור ממכרז

ILS08/12/201624,208.47פטור ממכרז

ILS07/07/2016566.40פטור ממכרז

ILS 03/07/20161,709.93מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/07/20161,709.93מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS20/09/201613,585.32פטור ממכרז

ILS11/09/201620,490.21פטור ממכרז

ILS08/08/2016847.96פטור ממכרז

ILS08/08/20164,323.89פטור ממכרז



ILS08/08/20161,936.72פטור ממכרז

ILS08/08/20161,379.80פטור ממכרז

ILS17/08/2016285.00פטור ממכרז

ILS17/07/20162,449.96פטור ממכרז

ILS17/07/20164,479.88פטור ממכרז

ILS 01/11/201630/09/2017445,576.95מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS17/07/20161,698.00פטור ממכרז

ILS07/07/2016566.00פטור ממכרז

ILS26/09/20161,053.00פטור ממכרז

ILS09/08/201618,000.22פטור ממכרז

ILS14/06/201610,799.99אחר

ILS15/08/20163,000.00פטור ממכרז

ILS14/06/2016242,969.22אחר

ILS07/07/2016566.99פטור ממכרז

ILS14/06/2016221,201.32אחר

ILS 13/07/2016515.90מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/07/20163,864.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS11/08/201613,127.40פטור ממכרז

ILS11/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS07/09/20161,228.50פטור ממכרז

ILS09/10/20161,205.10פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS16/08/20163,158.34פטור ממכרז

ILS14/06/2016180,649.87אחר

ILS05/12/2016987.48פטור ממכרז

ILS14/06/201642,692.00אחר

ILS01/09/2016585.00פטור ממכרז

ILS01/09/201662.00פטור ממכרז

ILS23/11/20169,999.99פטור ממכרז

ILS10/10/201612,402.00פטור ממכרז

ILS15/08/201610,440.00פטור ממכרז

ILS14/06/201680,197.65אחר

ILS14/06/201638,072.01אחר

ILS18/12/20162,889.90פטור ממכרז

ILS29/11/2016131.04פטור ממכרז

ILS29/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS29/11/2016351.00פטור ממכרז

ILS29/11/2016351.00פטור ממכרז

ILS29/11/2016526.50פטור ממכרז

ILS29/11/2016390.78פטור ממכרז

ILS05/10/20162,983.50פטור ממכרז

ILS 19/09/20161,310.40מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS06/10/20168,190.00פטור ממכרז

ILS13/10/20165,791.50פטור ממכרז

ILS21/11/20161,003.25פטור ממכרז

ILS20/11/20164,181.46פטור ממכרז

ILS07/08/20160.00מכרז פומבי רגיל ממוכן

ILS01/08/201609/08/20161,053.00פטור ממכרז

ILS14/06/20161,074.94אחר

ILS25/07/201631/12/20161,039.84פטור ממכרז

ILS 22/08/201687,480.90מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 22/08/20161,755.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה



ILS28/08/20164,773.60פטור ממכרז

ILS13/12/20167,200.65פטור ממכרז

ILS15/08/2016450.05פטור ממכרז

ILS15/08/2016539.78פטור ממכרז

ILS15/08/2016259.29פטור ממכרז

ILS15/08/20160.00פטור ממכרז

ILS13/10/20161,151.33פטור ממכרז

ILS14/06/201644,518.87אחר

ILS14/06/2016201,191.15אחר

ILS14/06/20161,048.32אחר

ILS 30/08/20165,128.20מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 30/08/2016100.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS29/11/20161,692.30פטור ממכרז

ILS29/11/2016100.00פטור ממכרז

ILS03/08/201611/08/20167,020.00פטור ממכרז

ILS03/08/201611/08/20162,808.00פטור ממכרז

ILS10/10/20165,616.00פטור ממכרז

ILS10/10/2016702.00פטור ממכרז

ILS10/10/20161,404.00פטור ממכרז

ILS08/11/201604/08/20163,861.00פטור ממכרז

ILS08/11/201604/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS01/08/20160.00פטור ממכרז

ILS01/08/20160.00פטור ממכרז

ILS01/08/20160.00פטור ממכרז

ILS14/06/2016275,646.00אחר

ILS14/06/2016275,646.00אחר

ILS14/06/201627,841.03אחר

ILS07/07/20165,310.00פטור ממכרז

ILS07/07/20162,546.73פטור ממכרז

ILS17/07/20162,478.00פטור ממכרז

ILS17/07/20161,698.00פטור ממכרז

ILS 03/07/20162,432.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS14/06/2016251,888.55אחר

ILS14/07/20160.00פטור ממכרז

ILS14/07/20160.00פטור ממכרז

ILS14/06/2016275,084.25אחר

ILS 03/07/20162,432.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 03/07/20162,516.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS12/09/201630/09/201611,863.80פטור ממכרז

ILS12/09/201630/09/20161,170.00פטור ממכרז

ILS01/09/20162,400.00פטור ממכרז

ILS01/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS10/10/20161,392.30פטור ממכרז

ILS10/10/2016196.56פטור ממכרז

ILS14/06/201638,544.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS25/09/20161,920.00פטור ממכרז

ILS28/11/20164,010.00פטור ממכרז

ILS18/08/2016400.00פטור ממכרז

ILS18/08/2016210.00פטור ממכרז

ILS18/08/2016300.00פטור ממכרז

ILS18/08/2016300.00פטור ממכרז

ILS18/08/2016210.00פטור ממכרז



ILS18/08/2016210.00פטור ממכרז

ILS18/08/2016210.00פטור ממכרז

ILS18/08/2016250.00פטור ממכרז

ILS21/08/20162,050.00פטור ממכרז

ILS14/06/20161,017.90אחר

ILS14/06/201639.78אחר

ILS14/06/201680.00אחר

ILS23/11/2016180.00פטור ממכרז

ILS15/11/20161,140.75פטור ממכרז

ILS15/11/2016702.00פטור ממכרז

ILS15/11/2016291.33פטור ממכרז

ILS30/10/20162,906.28פטור ממכרז

ILS02/11/20160.00פטור ממכרז

ILS07/11/20160.00פטור ממכרז

ILS09/11/20161,100.03לא בשימוש

ILS07/08/201610/08/20160.00פטור ממכרז

ILS 06/07/2016604.89פרסום פומבי עלול לפגוע באינטרס מדיני - (8)4תקנה - מכרז סגור

ILS10/01/20170.00פטור ממכרז

ILS10/01/20172,879.88פטור ממכרז

ILS13/07/201629,250.00פטור ממכרז

ILS08/11/201610,000.00פטור ממכרז

ILS19/09/201610,951.20פטור ממכרז

ILS19/09/20161,170.00פטור ממכרז

ILS04/09/201614,671.80פטור ממכרז

ILS04/09/20161,170.00פטור ממכרז

ILS07/08/2016524.16פטור ממכרז

ILS07/08/2016524.16פטור ממכרז

ILS21/09/2016524.16פטור ממכרז

ILS07/08/2016524.16פטור ממכרז

ILS07/08/2016524.16פטור ממכרז

ILS22/09/20164,633.20פטור ממכרז

ILS22/09/20161,170.00פטור ממכרז

ILS22/11/201628/11/20163,861.00פטור ממכרז

ILS22/11/201628/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS14/07/201611,700.00פטור ממכרז

ILS09/10/201614,671.80פטור ממכרז

ILS09/10/20161,170.00פטור ממכרז

ILS25/07/201638,539.80פטור ממכרז

ILS25/07/20161,170.00פטור ממכרז

ILS25/07/20160.00פטור ממכרז

ILS13/07/201618/07/20160.00פטור ממכרז

ILS28/11/2016463.32פטור ממכרז

ILS28/11/2016100.62פטור ממכרז

ILS28/11/2016222.39פטור ממכרז

ILS28/11/2016196.56פטור ממכרז

ILS03/07/201649,877.10פטור ממכרז

ILS12/09/20163,338.41פטור ממכרז

ILS24/07/2016955.57פטור ממכרז

ILS25/07/201620,989.80פטור ממכרז

ILS25/07/20161,170.00פטור ממכרז

ILS25/07/20160.00פטור ממכרז

ILS20/07/20160.00פטור ממכרז

ILS20/07/20160.00פטור ממכרז



ILS20/07/20160.00פטור ממכרז

ILS03/08/201611,863.80פטור ממכרז

ILS03/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS13/11/201625/11/201610,038.60פטור ממכרז

ILS13/11/201625/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS22/09/20164,563.00פטור ממכרז

ILS22/09/20161,170.00פטור ממכרז

ILS05/10/2016524.16פטור ממכרז

ILS24/07/201631/12/201620,000.00פטור ממכרז

ILS25/09/201631/12/201624,000.00פטור ממכרז

ILS21/08/201631/12/20166,000.00פטור ממכרז

ILS22/09/201631/12/201625,000.00פטור ממכרז

ILS25/07/201610,000.00פטור ממכרז

ILS25/07/201610,000.00פטור ממכרז

ILS04/12/201610,000.00פטור ממכרז

ILS04/12/201610,000.00פטור ממכרז

ILS06/12/201610,000.00פטור ממכרז

ILS18/09/201617,339.40פטור ממכרז

ILS18/09/20161,170.00פטור ממכרז

ILS01/12/201621/12/20166,177.60פטור ממכרז

ILS01/12/201621/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS05/12/20169,100.00לא בשימוש

ILS05/12/2016800.00לא בשימוש

ILS08/12/20161,240.20פטור ממכרז

ILS04/01/20171,801.80פטור ממכרז

ILS28/09/20160.00פטור ממכרז

ILS28/09/20160.00פטור ממכרז

ILS23/11/2016332.00פטור ממכרז

ILS02/08/20167,300.80פטור ממכרז

ILS02/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS08/09/201631/12/201618,996.12פטור ממכרז

ILS08/09/201631/12/20161,055.34פטור ממכרז

ILS14/06/2016749.00אחר

ILS02/11/201610,881.00פטור ממכרז

ILS15/08/201631/12/20165,000.00פטור ממכרז

ILS22/08/20168,213.40פטור ממכרז

ILS22/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS07/08/20168,213.40פטור ממכרז

ILS07/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS19/09/2016524.16פטור ממכרז

ILS25/07/20161,034.28פטור ממכרז

ILS25/07/20161,048.32פטור ממכרז

ILS14/06/20160.00אחר

ILS05/07/20161,620.04פטור ממכרז

ILS18/09/201631/12/20163,300.13פטור ממכרז

ILS02/08/20161,500.06פטור ממכרז

ILS16/08/201617/05/20161,801.33פטור ממכרז

ILS08/09/20161,800.07פטור ממכרז

ILS12/09/20161,500.06פטור ממכרז

ILS31/07/201631/12/201640,000.00פטור ממכרז

ILS13/09/20162,316.60פטור ממכרז

ILS13/09/20161,170.00פטור ממכרז

ILS06/07/20161,419.99פטור ממכרז



ILS06/07/2016564.00פטור ממכרז

ILS17/07/20161,419.99פטור ממכרז

ILS17/07/20161,419.99פטור ממכרז

ILS26/07/201625,000.00פטור ממכרז

ILS15/12/20162,900.00פטור ממכרז

ILS11/07/2016167,814.40פטור ממכרז

ILS06/09/201613,083.44פטור ממכרז

ILS06/09/201621,407.76פטור ממכרז

ILS06/09/201613,003.52פטור ממכרז

ILS06/09/2016260.75פטור ממכרז

ILS06/09/20162,048.17פטור ממכרז

ILS30/08/201605/11/20160.00פטור ממכרז

ILS30/08/201605/11/20160.00פטור ממכרז

ILS20/09/201616/08/201610,108.80פטור ממכרז

ILS05/10/201630/09/201632,940.00פטור ממכרז

ILS05/10/201630/09/20163,000.00פטור ממכרז

ILS10/11/201615/11/20168,100.00פטור ממכרז

ILS10/11/201615/11/20161,000.00פטור ממכרז

ILS18/07/201635,100.00פטור ממכרז

ILS18/07/20161,170.00פטור ממכרז

ILS21/11/20163,627.00פטור ממכרז

ILS18/07/2016931.32פטור ממכרז

ILS01/11/20161,679.93פטור ממכרז

ILS01/11/2016200.00פטור ממכרז

ILS25/07/201635,100.00פטור ממכרז

ILS25/07/20160.00פטור ממכרז

ILS25/07/201636,504.00פטור ממכרז

ILS25/07/20161,170.00פטור ממכרז

ILS27/07/2016134,550.00פטור ממכרז

ILS03/08/20169,266.40פטור ממכרז

ILS03/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS31/07/20160.00פטור ממכרז

ILS17/08/20162,925.00פטור ממכרז

ILS01/08/201643,875.00פטור ממכרז

ILS05/09/201623/07/201610,810.80פטור ממכרז

ILS05/09/201623/07/20161,170.00פטור ממכרז

ILS09/08/201610/08/20161,872.00פטור ממכרז

ILS09/08/201610/08/2016800.00פטור ממכרז

ILS26/10/20162,808.00פטור ממכרז

ILS06/11/2016959.96פטור ממכרז

ILS10/08/20162,900.00פטור ממכרז

ILS14/08/201610,000.00פטור ממכרז

ILS10/08/20166,388.20פטור ממכרז

ILS10/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS29/08/201630/09/201638,000.00פטור ממכרז

ILS21/08/201610,951.20פטור ממכרז

ILS21/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS29/08/201612/08/201614,000.00פטור ממכרז

ILS22/08/2016676.26פטור ממכרז

ILS22/08/2016100.62פטור ממכרז

ILS22/08/2016211.00פטור ממכרז

ILS22/08/2016255.53פטור ממכרז

ILS01/09/20162,340.00פטור ממכרז



ILS15/08/20166,426.00פטור ממכרז

ILS10/10/2016889.20לא בשימוש

ILS29/08/201656,862.00פטור ממכרז

ILS22/08/201617,339.40פטור ממכרז

ILS22/08/20161,170.00פטור ממכרז

ILS16/11/201618/12/201613,689.00פטור ממכרז

ILS16/11/201618/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS04/09/20164,600.44פטור ממכרז

ILS28/08/2016678.60פטור ממכרז

ILS28/08/201639.78פטור ממכרז

ILS28/08/201680.00פטור ממכרז

ILS 02/11/20169,535.50מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS20/09/20161,913.93פטור ממכרז

ILS 02/11/2016989.82מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS21/09/20160.00פטור ממכרז

ILS21/09/20160.00פטור ממכרז

ILS21/09/20160.00פטור ממכרז

ILS21/09/2016479.70פטור ממכרז

ILS21/09/201670.20פטור ממכרז

ILS21/09/201646.33פטור ממכרז

ILS21/09/20160.00פטור ממכרז

ILS 10/10/20169,828.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 10/10/2016858.31מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/11/201637,440.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 15/11/20164,914.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS07/09/20164,600.44פטור ממכרז

ILS13/09/2016449.98פטור ממכרז

ILS13/09/2016179.95פטור ממכרז

ILS13/09/2016269.99פטור ממכרז

ILS13/09/2016233.98פטור ממכרז

ILS13/09/201632.01פטור ממכרז

ILS15/11/20162,808.00פטור ממכרז

ILS06/10/20165,000.00לא בשימוש

ILS29/09/20161,170.00פטור ממכרז

ILS11/12/20161,872.00פטור ממכרז

ILS11/12/20162,983.50פטור ממכרז

ILS10/01/20171,684.80פטור ממכרז

ILS10/01/2017819.00פטור ממכרז

ILS09/01/20171,872.00פטור ממכרז

ILS13/10/2016950.00פטור ממכרז

ILS24/11/20161,053.00פטור ממכרז

ILS13/09/20161,579.50פטור ממכרז

ILS13/09/2016120.00פטור ממכרז

ILS 24/11/201668,445.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS 21/09/201668,445.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS20/11/201618,135.00פטור ממכרז

ILS 22/09/201643,875.00מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה

ILS22/09/201630/09/20163,861.00פטור ממכרז

ILS22/09/201630/09/20161,170.00פטור ממכרז

ILS28/09/201610,500.75פטור ממכרז

ILS28/09/2016994.50פטור ממכרז

ILS27/09/2016330.12פטור ממכרז

ILS28/09/20162,096.64פטור ממכרז



ILS10/10/201611,583.00פטור ממכרז

ILS10/10/20161,170.00פטור ממכרז

ILS12/12/20161,951.15פטור ממכרז

ILS30/10/201621/11/20166,177.60פטור ממכרז

ILS30/10/201621/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS26/10/20168,059.19לא בשימוש

ILS26/10/20165,880.42לא בשימוש

ILS28/11/2016734.64פטור ממכרז

ILS02/11/201611,583.00פטור ממכרז

ILS02/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS08/11/20165,475.60פטור ממכרז

ILS08/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS09/11/20160.00פטור ממכרז

ILS13/11/2016231.66פטור ממכרז

ILS13/11/201650.31פטור ממכרז

ILS13/11/2016208.03פטור ממכרז

ILS13/11/2016234.77פטור ממכרז

ILS16/11/20162,702.70פטור ממכרז

ILS08/11/201611,583.00פטור ממכרז

ILS08/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS08/11/201618/11/20165,475.60פטור ממכרז

ILS08/11/201618/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS09/11/20161,728.18פטור ממכרז

ILS09/11/20161,248.13פטור ממכרז

ILS09/11/201669.97פטור ממכרז

ILS13/12/2016431.94פטור ממכרז

ILS13/12/201658.50פטור ממכרז

ILS08/01/2017383.76פטור ממכרז

ILS08/01/201750.01פטור ממכרז

ILS11/01/2017671.58פטור ממכרז

ILS11/01/201750.31פטור ממכרז

ILS04/01/2017287.96פטור ממכרז

ILS04/01/201749.99פטור ממכרז

ILS22/11/201621,340.80פטור ממכרז

ILS15/11/201614,698.24לא בשימוש

ILS14/11/201650,000.00פטור ממכרז

ILS08/01/20171,872.00פטור ממכרז

ILS27/11/201613,000.00פטור ממכרז

ILS23/11/20163,000.00פטור ממכרז

ILS23/11/20161,900.00פטור ממכרז

ILS27/11/20161,170.00פטור ממכרז

ILS13/12/201631/12/2017100,000.00פטור ממכרז

ILS06/12/201622/12/20169,266.40פטור ממכרז

ILS06/12/201622/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS05/12/201601/01/201716,426.80פטור ממכרז

ILS05/12/201601/01/20171,170.00פטור ממכרז

ILS04/12/201619,656.00פטור ממכרז

ILS06/12/201622/12/201610,951.20פטור ממכרז

ILS06/12/201622/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS06/12/201630/12/20164,633.20פטור ממכרז

ILS06/12/201630/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS07/12/20169,266.40פטור ממכרז

ILS07/12/20161,170.00פטור ממכרז



ILS14/12/201630/12/20164,633.20פטור ממכרז

ILS14/12/201630/12/20161,170.00פטור ממכרז

ILS13/12/201627,000.00פטור ממכרז

ILS11/12/2016110,006.91פטור ממכרז

ILS11/12/201640,000.00פטור ממכרז

ILS18/12/20162,499.08פטור ממכרז

ILS17/08/20163,218.00פטור ממכרז

ILS27/07/20163,247.00פטור ממכרז

ILS27/07/20166,494.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS12/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS13/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS13/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS13/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS12/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS13/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS06/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS07/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS07/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS07/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS07/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS07/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS07/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS07/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS07/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS07/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS07/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS07/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS07/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS07/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS07/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS14/12/201625,908.00פטור ממכרז



ILS13/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS18/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS13/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS12/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS12/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS12/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS12/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS12/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS12/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS13/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS14/12/201625,908.00פטור ממכרז

ILS01/01/201725,908.00פטור ממכרז

ILS01/01/201725,908.00פטור ממכרז

ILS08/01/201725,908.00פטור ממכרז

USD11/01/2017939,600.00פטור ממכרז

ILS25/07/201631/12/2016127,400.00פטור ממכרז

ILS31/07/201689,990.00פטור ממכרז

ILS14/06/20168,494.20אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS14/06/20160.00אחר

ILS06/07/20165,265.00פטור ממכרז

ILS28/07/20167,792.20פטור ממכרז

ILS28/07/20166,405.75פטור ממכרז

ILS28/07/20166,405.75פטור ממכרז

ILS28/07/20161,304.55פטור ממכרז

ILS28/07/20161,304.55פטור ממכרז

ILS 28/07/2016307.94מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 28/07/2016517.94מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 28/07/2016463.88מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 28/07/20162,287.02מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS03/08/20162,340.00פטור ממכרז

ILS 04/08/20160.02מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 04/08/20160.09מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 04/08/20160.07מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 04/08/20160.02מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 04/08/20160.09מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 04/08/20160.37מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 04/08/20160.28מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 04/08/20160.09מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS08/08/20162,983.50פטור ממכרז

ILS 11/08/20169,738.00מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS16/08/20161,521.00פטור ממכרז

ILS16/08/20162,866.50פטור ממכרז

ILS17/08/20161,249.56פטור ממכרז

ILS17/08/20162,032.06פטור ממכרז

ILS 18/08/20161,040.83מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS22/08/20164,885.57פטור ממכרז



ILS29/08/20160.00פטור ממכרז

ILS 01/09/20165,874.13מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 01/09/20163,049.36מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 01/09/20165,149.71מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 04/09/201615,061.86מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS05/09/20161,694.16פטור ממכרז

ILS05/09/20162.34פטור ממכרז

ILS 07/09/2016305.49מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 07/09/2016305.49מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 08/09/20165,733.00

ILS טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 08/09/20163,159.00

ILS טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 08/09/201613,338.00

ILS12/09/20162,925.23פטור ממכרז

ILS15/09/20161,697.67פטור ממכרז

ILS15/09/20161,484.96פטור ממכרז

ILS טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 18/09/20163,393.00

ILS טובין בעל תכונות מיוחדות - (2)4תקנה - מכרז סגור ממוכן 18/09/2016526.50

ILS 27/09/20163,450.60מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/09/20162,727.30מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/09/20162,727.30מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/09/20162,727.30מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 27/09/20165,842.80מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS 06/10/201610,367.49מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS10/10/20163,861.00פטור ממכרז

ILS 13/10/20167,867.70מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS13/10/201611,466.00פטור ממכרז

ILS25/10/201625,000.00פטור ממכרז

ILS 25/10/2016889.20מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS27/10/20162,761.20פטור ממכרז

ILS 27/10/20161,055.93מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS07/11/20165,458.75פטור ממכרז

ILS07/11/20163,740.26פטור ממכרז

ILS07/11/2016702.00פטור ממכרז

ILS 09/11/20163,837.76מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS10/11/20162,714.40פטור ממכרז

ILS14/11/2016560.43פטור ממכרז

ILS 17/11/2016140.96מכרז מרכזי- ב 14תקנה

ILS20/11/20161,351.35פטור ממכרז

ILS20/11/20161,386.45פטור ממכרז

ILS04/12/2016877.50פטור ממכרז

ILS04/12/20161,579.50פטור ממכרז


