
 סכום הזמנה  מטרת התקשרות  תיאור ספק מפתח -תאריך מסמך  מסמך רכישה
  801.45               לעובדי הפיקוחקסדות  וורקר בע"מ 02.01.2020 4501852861

  4,200.30            התקנת מזגן כהן יעקב 06.01.2020 4501853932

  4,990.05            התקנת מזגן כהן יעקב 06.01.2020 4501853938

  682.91               קש"ח -תשורות  ברדרן רחימי רחמטולה 06.01.2020 4501853935

  12,909.25          תקשורת פסיבית בינת יישום מערכות בע"מ 06.01.2020 4501853885

  1,123.00            שירותי דפוס ידיד יצחק 06.01.2020 4501853833

  4,800.00            שירותי דפוס המדפיס הממשלתי 06.01.2020 4501853898

  9,500.00            שירותי סבלות יוסופוב שמעון 06.01.2020 4501853900

  862.76               חבילות גלישה בינת עסקים בע"מ 06.01.2020 4501853924

  1,853.28            עבודות חשמל מגדל שלום מאיר בעמ 07.01.2020 4501854080

  4,728.11            הסעה לכנס שרות המטייל בע"מ -תור בוס  13.01.2020 4501856011

  600.21               מסגרות עבור סייברטק מסגרות שעשוע בע"מ 13.01.2020 4501856177

  877.50               פולדרים ממותגים באנגלית דפוסית דפוס והוצאה לאור בע"מ 13.01.2020 4501856226

  877.50               הדפסות שריג דוד 14.01.2020 4501856424

  8,373.11            הזמנת מדפסת צילומעתיק בעמ 15.01.2020 4501856891

  4,350.06            מערכת אוורור כהן יעקב 15.01.2020 4501856973

  1,000.00            סיור מרכז פרס לשלום ולחדשנות )ע"ר( 15.01.2020 4501856917

  26,722.99          ממירים מינהלת ( בע"מ 1998די.בי.אס. שרותי לווין ) 15.01.2020 4501857011

  3,337.59            איתור קווי טלפון החברה הישראלית לתקשורת בע"מ בזק  15.01.2020 4501857020

  656.96               שתיה ללשכת השר האחים נחמיה )משקאות( בע"מ 15.01.2020 4501856852

  15,181.83          תקשורת פסיבית בינת יישום מערכות בע"מ 15.01.2020 4501856861

  2,334.44            טיסה משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתית 15.01.2020 4501856990

  101.00               ספר למינהלת האוניברסיטה הפתוחה 16.01.2020 4501857448

  4,095.00            הובלת כספת ( בע 1994יששכר שרותים והובלות )אחים  16.01.2020 4501857760

  15,495.26          מדפסת לספקטרום צילומעתיק בעמ 20.01.2020 4501859109

  4,550.85            שירות תעופה גהי בע"מ -לאופר תעופה  20.01.2020 4501859050

  9,781.20            שירותי כבלים מערכות תקשורת בע"מ -הוט  21.01.2020 4501859672

  4,985.03            אירוח עמית א.ב טורו בע"מ 21.01.2020 4501859635

  4,095.00            כבליםשירותי  מערכות תקשורת בע"מ -הוט  21.01.2020 4501859525

  10,100.00          כרטיסים חכמים משרד ראש הממשלה 21.01.2020 4501859656

  982.80               שירותי כבלים מערכות תקשורת בע"מ -הוט  21.01.2020 4501859678

  49,999.95          רעמלות בנק הדוא עמלות -חברת דואר ישראל בע"מ 22.01.2020 4501860103

  1,425,086.87    תחזוקה מגדל שלום מגדל שלום מאיר בעמ 23.01.2020 4501860519

  5,517.72            2020עיתונים  ( בע"מ1983פבלישר עתונות )גלובס  23.01.2020 4501860590

  690.30               דגלי לאום מימוני שפי 23.01.2020 4501860514

  8,887.32            2020 -מנוי ידיעות  ידיעות אחרונות בעמ 23.01.2020 4501860594

  1,528.96            2020מעריב  ג'רוזלם פוסט בע"מ 26.01.2020 4501861187

  17,550.00          תשלומים לגמלאים בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  26.01.2020 4501861211

  450,000.00       2020ארנונה  יפו-אביב-עירית תל 26.01.2020 4501861245

  13,707.37          2020הארץ  הוצאת עתון הארץ בע"מ 26.01.2020 4501861183

  1,404.00            2020יתד נאמן  ת.ש.מ.ו. הוצאה לאור ופרסומיםיתדות  26.01.2020 4501861193

  490.00               טפסים המדפיס הממשלתי 27.01.2020 4501861902

  5,850.00            2020ערכות שי למתגייס  א.ל. שיווק ביגוד והנעלה מקצועיים בע  27.01.2020 4501861888

  800,000.00       2020ארנונה  עירית ירושלים 28.01.2020 4501862654

4501862622 28.01.2020 ATDI 16,183.44          תוכנת כיסוי רדיו  

תיקון תקלת מיכל כיבוי  ( ביטחון ותקשורת בע"מ 1999י.א. דור ) 28.01.2020 4501862636
 הופעלש

              327.60  

  374.40               אירוח מלונות דן בע"מ 28.01.2020 4501862344

  6,929.59            תקשורת יישום מערכות בע"מבינת  29.01.2020 4501863481

כנס תכניות עבודה  -הרצאה  עמר מאיר יוחאי 29.01.2020 4501863238
2020 

           4,000.00  

החלפת גופי תאורה בתל  מגדל שלום מאיר בעמ 29.01.2020 4501863221
 אביב

           2,509.65  
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