
תאריך רישוםטקסט של כותרת מסמךמטבע תנועהערך מטבע תנועהתאריך מסמךסוג מסמךשם חשבון ההיסטמספר מסמך סימוכיןמספר חשבון נגדישם סעיף הוצאהסעיף הוצאההזמנה
0200B010000341800000מלאי פריטים כלליים108000804900675766ציוד משרדי ושונותWA06/01/201396.84ILS06/01/2013שוקי זהר- ע.פ אורלב
0200B010000741800300אבסדזה נינו300310121900000078אירוח וכיבודיםKR01/01/2013386.49ILS06/01/2013כיבוד קל
0200B010003541800000מלאי פריטים כלליים108000804900675558ציוד משרדי ושונותWA06/01/201366.40ILS06/01/2013יוסי גולדברגר-ע.פ בן ארי
0200B010004341800260זאב נסים מרדכי300307051900000066פלאפוניםKR14/12/2012180.38ILS12/12 06/01/2013סלולרי
0200B010007246000000שחף שרון405321241900000068ייעוץ  סקרים וחוות דKR01/10/20121755.00ILS06/01/2013ייעוץ מקצועי
0200B010007246000000שחף שרון405321241900000069ייעוץ  סקרים וחוות דKR31/10/20121755.00ILS06/01/2013ייעוץ מקצועי
0200B010007941800000יחימוביץ שלי רחל300310701900000082ציוד משרדי ושונותKR31/12/201235.00ILS06/01/2013כיבוד קל+ ציוד משרדי
0200B010007941800300יחימוביץ שלי רחל300310701900000082אירוח וכיבודיםKR31/12/2012237.44ILS06/01/2013כיבוד קל+ ציוד משרדי
0200B010010841800260חרמש שי שכנאי300302681900000061פלאפוניםKR01/11/2012119.13ILS11/12 06/01/2013מודם
0200B010010841800260חרמש שי שכנאי300302681900000062פלאפוניםKR01/09/2012118.14ILS09/12 06/01/2013מודם
0200B010010841800260חרמש שי שכנאי300302681900000063פלאפוניםKR01/12/2012119.13ILS12/12 06/01/2013מודם
0200B010010841800300חרמש שי שכנאי300302681900000081אירוח וכיבודיםKR30/12/2012309.60ILS06/01/2013כיבוד קל
0200B010010941800300צלנר יובל300331951900000079אירוח וכיבודיםKR31/12/2012375.00ILS06/01/2013כיבוד קל
0200B010012541800300שמטוב ליה300302861900000080אירוח וכיבודיםKR31/12/201288.00ILS06/01/2013כיבוד קל
0200B010012541805000טגר ריטה408187781900000057הוצאות משרדיות - שונKR21/11/20125000.00ILS11/12 06/01/2013שירותי מזכירות
0200B010013541700300ביבי אריה300310221900000065תחזוקת תקשורתKR30/11/201257.27ILS06/01/2013אינטרנט
0200B010013541800260ביבי אריה300310221900000064פלאפוניםKR21/11/2012209.50ILS11/12 06/01/2013סלולרי
0200B010013541800260ביבי יצחק300358081900000075פלאפוניםKR01/08/201297.22ILS8/12 06/01/2013סלולרי
0200B010013541800260ביבי יצחק300358081900000076פלאפוניםKR01/09/201248.25ILS9/12 06/01/2013סלולרי
0200B010013541800260ביבי יצחק300358081900000077פלאפוניםKR01/12/2012684.17ILS12/12 06/01/2013סלולרי
0200B010014141800260אדרי יעקב300038311900000067פלאפוניםKR25/12/2012173.00ILS12/12 06/01/2013סלולרי
0200B010014941800000מלאי פריטים כלליים108000804900675552ציוד משרדי ושונותWA06/01/20132.44ILS06/01/2013אינה דוליזינסקי-ע.פ בראון
0200B010014941800000מלאי פריטים כלליים108000804900675552ציוד משרדי ושונותWA06/01/201310.74ILS06/01/2013אינה דוליזינסקי-ע.פ בראון
0200B010014941800000מלאי פריטים כלליים108000804900675552ציוד משרדי ושונותWA06/01/201322.20ILS06/01/2013אינה דוליזינסקי-ע.פ בראון
0200B010015041805000דנוך אסף יוסף405323551900000055הוצאות משרדיות - שונKR01/10/20122500.00ILS/10/12 06/01/2013שירותי מזכירות
0200B010015041805000דנוך אסף יוסף405323551900000056הוצאות משרדיות - שונKR01/11/20122500.00ILS11/12 06/01/2013שירותי מזכירות
0200B010000741800250אבסדזה נינו300310121900000103טלפוניםKR20/11/2012175.30ILS07/01/2013חיוב לחו"ל
0200B010000741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900000101עיתונים יומיים וקטעיKR31/10/20121689.66ILS07/01/2013קטעי עיתונות
0200B010000741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900000102עיתונים יומיים וקטעיKR30/11/20121271.32ILS07/01/2013קטעי עיתונות
0200B010000744000000רוביקון ביזנס גרופ בע"מ408269051900000119פרסומיםKR26/11/20123510.00ILS07/01/2013פרסומים
0200B010000744000000רוביקון ביזנס גרופ בע"מ408269051900000120פרסומיםKR28/11/20123510.00ILS07/01/2013פרסומים
0200B010001041800100בן חיים נסים405323301900000115תרגומים והדפסותKR16/02/20121160.00ILS07/01/2013הדפסות מעטפות
0200B010001441800260אזולאי אילת300024851900000112פלאפוניםKR01/11/20121392.22ILS11/12 07/01/2013סלולרי
0200B010001441800260אזולאי אילת300024851900000113פלאפוניםKR01/12/20121068.29ILS12/12 07/01/2013סלולרי
0200B010002041700300ברכה מוחמד300307431900000133תחזוקת תקשורתKR30/11/2012239.94ILS07/01/2013אינטרנט
0200B010002541800260צובירי רוני300304671900000131פלאפוניםKR01/11/2012844.82ILS11/12 07/01/2013סלולרי
0200B010002541800260צובירי רוני300304671900000132פלאפוניםKR01/12/2012506.26ILS12/12 07/01/2013סלולרי
0200B010002641800000אמסלם חיים300302961900000095ציוד משרדי ושונותKR27/12/2012610.00ILS07/01/2013ציוד משרדי
0200B010003441700250סימפלי סמרט בע"מ400048431900000089תחזוקת תוכנהKR27/06/2012696.00ILS07/01/2013אחסנת אתר האינטרנט
0200B010003441700250סימפלי סמרט בע"מ400048431900000090תחזוקת תוכנהKR24/09/2012702.00ILS07/01/2013אחסנת אתר האינטרנט
0200B010003441700250סימפלי סמרט בע"מ400048431900000093תחזוקת תוכנהKR01/05/20123248.00ILS07/01/2013שידרוג אתר
0200B010004341700200אפי פתרונות מחשוב בע"מ400047691900000099תחזוקת חומרהKR04/04/2012250.00ILS07/01/2013טיפול במחשב
0200B010004341800450מעריב - הוצאת מודיעין בעמ400015831700000000עיתונים יומיים וקטעיKG16/12/2012-831.00ILS07/01/2013ע/ ח"כ ניסים זאב
0200B010004341800450מעריב - הוצאת מודיעין בעמ400015831900000097עיתונים יומיים וקטעיKR02/08/20121503.00ILS07/01/2013ע/ ח"כ ניסים זאב
0200B010009044000080סובולב בוריס404755181900000104יחסי ציבורKR16/11/20121500.00ILS07/01/2013יום צילום
0200B010010041700300לוין יריב גדעון300311431900000094תחזוקת תקשורתKR10/12/201290.68ILS07/01/2013אינטרנט
0200B010010841800000חרמש שי שכנאי300302681900000096ציוד משרדי ושונותKR30/12/2012183.51ILS07/01/2013ציוד משרדי+בולים
0200B010010841800200חרמש שי שכנאי300302681900000096דואר ומשלוחיםKR30/12/2012515.50ILS07/01/2013ציוד משרדי+בולים
0200B010013241700300תירוש רונית300307181900000129תחזוקת תקשורתKR30/11/201299.91ILS07/01/2013אינטרנט



0200B010013241708030"תירוש רונית300307181900000128הוצאות שירותי כבליםKR30/11/2012156.67ILS07/01/2013כבלים
0200B010013241800260תירוש רונית300307181900000117פלאפוניםKR21/11/2012160.42ILS11/12 07/01/2013סלולרי
0200B010013541700300ביבי אריה300310221900000087תחזוקת תקשורתKR30/11/201267.58ILS07/01/2013אינטרנט
0200B010013541708030"ביבי אריה300310221900000088הוצאות שירותי כבליםKR30/11/2012219.98ILS07/01/2013כבלים
0200B010014941800000פי.סי.די.סי פתרונות מחשוב בע"מ403839541900000121ציוד משרדי ושונותKR26/12/201299.00ILS07/01/2013זיכרון נייד
0200B010014941800250בר און רוני חיים300302661900000118טלפוניםKR10/06/201298.50ILS5/12 07/01/2013טלפון בבית
0200B010014941800450מעריב - הוצאת מודיעין בעמ400015831700000001עיתונים יומיים וקטעיKG16/12/2012-690.00ILS07/01/2013ע/ ח"כ רוני בר  און
0200B010014941800450מעריב - הוצאת מודיעין בעמ400015831900000100עיתונים יומיים וקטעיKR02/08/20121295.00ILS07/01/2013ע/ ח"כ רוני בר  און
0200B010015541708030"והבה מגלי300195721900000091הוצאות שירותי כבליםKR22/11/2012210.00ILS07/01/2013כבלים
0200B010019241708030"פלסנר יוחנן300303031900000092הוצאות שירותי כבליםKR24/10/2012200.71ILS07/01/2013כבלים
0200B010019241708030"פלסנר יוחנן300303031900000098הוצאות שירותי כבליםKR22/11/2012200.71ILS07/01/2013כבלים
0200B010019241708030"פלסנר יוחנן300303031900000116הוצאות שירותי כבליםKR22/08/2012199.00ILS07/01/2013כבלים
0200B010009341700200מלאי פריטים כלליים108000804900678255תחזוקת חומרהWA13/01/20133.17ILS13/01/2013ראיסה חיריק-ע.פ סולוטקין
0200B010014941800000מלאי פריטים כלליים108000804900678152ציוד משרדי ושונותWA13/01/2013-6.14ILS13/01/2013אינה דוליזינסקי-ע.פ בראון
0200B010014941800000מלאי פריטים כלליים108000804900678150ציוד משרדי ושונותWA13/01/20136.14ILS13/01/2013
0200B010014941800000מלאי פריטים כלליים108000804900678150ציוד משרדי ושונותWA13/01/201395.72ILS13/01/2013
0200B010014941800000מלאי פריטים כלליים108000804900678152ציוד משרדי ושונותWA13/01/201316.11ILS13/01/2013אינה דוליזינסקי-ע.פ בראון
0200B010000341800000אורלב זבולון300316471900000368ציוד משרדי ושונותKR08/01/2013199.49ILS14/01/2013ציוד משרדי
0200B010000341800000אורלב זבולון300316471900000369ציוד משרדי ושונותKR09/01/2013357.40ILS14/01/2013ציוד משרדי
0200B010007641800000חסון יואל300202291900000367ציוד משרדי ושונותKR09/01/201380.00ILS14/01/2013תוכנה
0200B010008441700200מלאי פריטים כלליים108000804900678658תחזוקת חומרהWA14/01/2013211.22ILS14/01/2013רויטל ברזילאי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900678719ציוד משרדי ושונותWA14/01/201335.73ILS14/01/2013רביטל ברזל ע.פ אברהם מכאל
0200B010010541800000מיכאלי סאמואלסון אנסטסיה300309741900000374ציוד משרדי ושונותKR08/01/2013490.00ILS14/01/2013ציוד משרדי
0200B010010541800000מיכאלי סאמואלסון אנסטסיה300309741900000375ציוד משרדי ושונותKR12/01/2013464.50ILS14/01/2013ציוד משרדי
0200B010010541800000מיכאלי סאמואלסון אנסטסיה300309741900000376ציוד משרדי ושונותKR06/01/2013270.00ILS14/01/2013ציוד משרדי
0200B010010541800000מיכאלי סאמואלסון אנסטסיה300309741900000377ציוד משרדי ושונותKR05/09/2012115.00ILS14/01/2013ציוד משרדי
0200B010010541800000מיכאלי סאמואלסון אנסטסיה300309741900000378ציוד משרדי ושונותKR01/01/2013307.50ILS14/01/2013ציוד משרדי
0200B010010541800260מיכאלי סאמואלסון אנסטסיה300309741900000349פלאפוניםKR14/08/2012559.57ILS8/12 14/01/2013סלולרי
0200B010010541800260מיכאלי סאמואלסון אנסטסיה300309741900000350פלאפוניםKR14/09/201257.76ILS9/12 14/01/2013סלולרי
0200B010010541800260מיכאלי סאמואלסון אנסטסיה300309741900000351פלאפוניםKR14/10/201237.67ILS10/12 14/01/2013סלולרי
0200B010010541800260מיכאלי סאמואלסון אנסטסיה300309741900000352פלאפוניםKR14/11/201240.21ILS11/12 14/01/2013סלולרי
0200B010010541800260מיכאלי סאמואלסון אנסטסיה300309741900000353פלאפוניםKR14/12/201231.67ILS12/12 14/01/2013סלולרי
0200B010010541800300מיכאלי סאמואלסון אנסטסיה300309741900000379אירוח וכיבודיםKR05/10/2012150.00ILS14/01/2013כיבוד קל
0200B010010841800300חרמש שי שכנאי300302681900000363אירוח וכיבודיםKR07/01/2013458.70ILS14/01/2013כיבוד קל
0200B010012441800000שנאן שכיב300063551900000346ציוד משרדי ושונותKR02/11/201259.99ILS14/01/2013מטען רכב
0200B010012541708030"שמטוב ליה300302861900000370הוצאות שירותי כבליםKR24/12/2012210.00ILS14/01/2013כבלים
0200B010012541800000שמטוב ליה300302861900000372ציוד משרדי ושונותKR27/12/2012206.99ILS14/01/2013ציוד משרדי
0200B010012541800000שמטוב ליה300302861900000373ציוד משרדי ושונותKR27/12/2012264.49ILS14/01/2013ציוד משרדי
0200B010012541800260שמטוב ליה300302861900000371פלאפוניםKR14/12/201241.09ILS12/12 14/01/2013סלולרי
0200B010013641700300קיבוץ שפיים400073591900000365תחזוקת תקשורתKR31/10/201256.45ILS14/01/2013שיחות+אינטרנט
0200B010013641700300קיבוץ שפיים400073591900000366תחזוקת תקשורתKR30/11/201256.45ILS14/01/2013שיחות+אינטרנט
0200B010013641800250קיבוץ שפיים400073591900000365טלפוניםKR31/10/2012171.55ILS14/01/2013שיחות+אינטרנט
0200B010013641800250קיבוץ שפיים400073591900000366טלפוניםKR30/11/2012150.55ILS14/01/2013שיחות+אינטרנט
0200B010013744000000בילסקי בנימין זאב300302261900000364פרסומיםKR09/12/2012672.00ILSSMS 14/01/2013הודעות
0200B010014141800000מלאי פריטים כלליים108000804900678659ציוד משרדי ושונותWA14/01/2013468.78ILS14/01/2013דהן רוני
0200B010014141800000מלאי פריטים כלליים108000804900678659ציוד משרדי ושונותWA14/01/201366.40ILS14/01/2013דהן רוני
0200B010018141800260מגדלה גאלב300065721900000355פלאפוניםKR07/11/2012258.53ILS11/12 14/01/2013סלולרי
0200B010018141800260מגדלה גאלב300065721900000356פלאפוניםKR07/12/2012320.56ILS12/12 14/01/2013סלולרי
0200B010019741800000מקלב ישראל מאיר אורי300307501900000357ציוד משרדי ושונותKR01/01/2013167.96ILS14/01/2013ציוד משרדי
0200B010019741800000מקלב ישראל מאיר אורי300307501900000358ציוד משרדי ושונותKR27/11/2012158.40ILS14/01/2013ציוד משרדי



0200B010019741800000מקלב ישראל מאיר אורי300307501900000359ציוד משרדי ושונותKR24/12/20121035.00ILS14/01/2013ציוד משרדי
0200B010019741800200מקלב ישראל מאיר אורי300307501900000361דואר ומשלוחיםKR06/01/2013320.00ILS14/01/2013בולים
0200B010019741800260מקלב ישראל מאיר אורי300307501900000360פלאפוניםKR13/12/2012132.03ILS12/12 14/01/2013סלולרי
0200B010019741800300מקלב ישראל מאיר אורי300307501900000362אירוח וכיבודיםKR25/12/201210.50ILS14/01/2013כיבוד קל
0200B010000641800000מלאי פריטים כלליים108000804900679135ציוד משרדי ושונותWA15/01/20133.45ILS15/01/2013רוני טרופר-ע.פ איתן
0200B010000641800000מלאי פריטים כלליים108000804900679135ציוד משרדי ושונותWA15/01/201324.02ILS15/01/2013רוני טרופר-ע.פ איתן
0200B010000641800000מלאי פריטים כלליים108000804900679135ציוד משרדי ושונותWA15/01/201310.84ILS15/01/2013רוני טרופר-ע.פ איתן
0200B010000641800000מלאי פריטים כלליים108000804900679135ציוד משרדי ושונותWA15/01/201346.88ILS15/01/2013רוני טרופר-ע.פ איתן
0200B010000641800000מלאי פריטים כלליים108000804900679135ציוד משרדי ושונותWA15/01/201384.41ILS15/01/2013רוני טרופר-ע.פ איתן
0200B010001441800260אזולאי אילת300024851900000476פלאפוניםKR01/01/2013743.59ILS1/13 15/01/2013סלולרי
0200B010002641800650יפעת אינפור בע"מ401692941900000436שירותי מידעKR06/09/20121276.47ILS15/01/2013שימוש שרותי מידע
0200B010004341800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900000457ציוד משרדי ושונותKR12/01/2013270.68ILS15/01/2013ציוד משרדי
0200B010004341800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900000467ציוד משרדי ושונותKR31/12/2012264.49ILS15/01/2013ציוד משרדי
0200B010004341800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900000473ציוד משרדי ושונותKR31/12/2012229.98ILS15/01/2013ציוד משרדי
0200B01000454180000015/01/2013541.64ציוד משרדי ושונותILS15/01/2013מיון ציוד שנלקח על ידי ח"כ
0200B01000454180000015/01/20131.60ציוד משרדי ושונותILS15/01/2013מיון ציוד שנלקח על ידי ח"כ
0200B010006141700300כץ חיים300304391900000495תחזוקת תקשורתKR20/07/201279.84ILS15/01/2013אינטרנט
0200B010006141800260כץ חיים300304391900000461פלאפוניםKR21/09/201262.35ILS9/12 15/01/2013סלולרי
0200B010006141800260כץ חיים300304391900000462פלאפוניםKR21/10/201262.52ILS10/12 15/01/2013סלולרי
0200B010006541800100ג.פ. - אפיקי שיווק בע"מ405324441900000488תרגומים והדפסותKR27/09/20122340.00ILS15/01/2013הדפסות פליירים
0200B010006641700200לוי אבקסיס אורלי300303811900000452תחזוקת חומרהKR13/01/2013650.00ILS15/01/2013טיפול באייפד
0200B010006641800260לוי אבקסיס אורלי300303811900000471פלאפוניםKR14/12/2012204.42ILS12/12 15/01/2013סלולרי
0200B010008341800100דפוס העיר העתיקה בעמ400173021900000439תרגומים והדפסותKR11/09/20121989.00ILS15/01/2013 הדפסות
0200B010009641800450מעריב - הוצאת מודיעין בעמ400015831700000003עיתונים יומיים וקטעיKG17/12/2012-689.00ILS15/01/2013זיכוי עיתון ח"כ חוטובלי
0200B010009641800450מעריב - הוצאת מודיעין בעמ400015831900000459עיתונים יומיים וקטעיKR03/07/20121503.00ILS15/01/2013ע/ ציפי חוטובלי
0200B010010540004230מיכאלי סאמואלסון אנסטסיה300309741900000506החזר הוצאות נסיעהKR01/11/201280.00ILS15/01/2013ציוד משרדי +נסיעות למתנדב
0200B010010541800000מיכאלי סאמואלסון אנסטסיה300309741900000506ציוד משרדי ושונותKR01/11/2012500.00ILS15/01/2013ציוד משרדי +נסיעות למתנדב
0200B010010841800450הרלד טריביון - הארץ400051781900000458עיתונים יומיים וקטעיKR31/12/20123000.00ILS3/1215/01/2013ע/ ח"כ חרמש עד
0200B010012141800260רגב מרים300308271900000464פלאפוניםKR08/10/201273.01ILS10/12 15/01/2013סלולרי
0200B010012141800260רגב מרים300308271900000465פלאפוניםKR08/11/201273.01ILS11/12 15/01/2013סלולרי
0200B010012141800260רגב מרים300308271900000503פלאפוניםKR08/12/201273.01ILS12/12 15/01/2013סלולרי
0200B010012241700300שי נחמן300310011900000487תחזוקת תקשורתKR23/09/201230.06ILS15/01/2013אינטרנט
0200B010012241708030"שי נחמן300310011900000477הוצאות שירותי כבליםKR30/09/2012196.65ILS15/01/2013כבלים
0200B010012241708030"שי נחמן300310011900000479הוצאות שירותי כבליםKR31/10/2012196.65ILS15/01/2013כבלים
0200B010012241708030"שי נחמן300310011900000481הוצאות שירותי כבליםKR30/11/2012196.65ILS15/01/2013כבלים
0200B010012241800260שי נחמן300310011900000482פלאפוניםKR14/09/2012247.91ILS9/12 15/01/2013מודם
0200B010012241800260שי נחמן300310011900000483פלאפוניםKR07/10/201271.52ILS10/12 15/01/2013סלולרי
0200B010012241800260שי נחמן300310011900000484פלאפוניםKR14/10/2012249.08ILS10/12 15/01/2013מודם
0200B010012241800260שי נחמן300310011900000485פלאפוניםKR14/11/201280.40ILS11/12 15/01/2013מודם
0200B010012241800260שי נחמן300310011900000486פלאפוניםKR07/12/201251.22ILS12/12 15/01/2013סלולרי
0200B010012441800000קניון רהיטים חלבי מותקאל בע"מ408206221900000468ציוד משרדי ושונותKR30/07/2012650.00ILS15/01/2013כיסא משרדי
0200B010012541000020וכסלר אלברט403358811900000442הדרכה והשתלמותKR22/12/20124000.00ILS15/01/2013לימודי שפה
0200B010012841800000שנלר עתניאל300307081900000504ציוד משרדי ושונותKR08/01/201379.92ILS15/01/2013כיבוד קל+ציוד משרדי
0200B010012841800300שנלר עתניאל300307081900000504אירוח וכיבודיםKR08/01/2013170.77ILS15/01/2013כיבוד קל+ציוד משרדי
0200B010012841800450שנלר עתניאל300307081900000460עיתונים יומיים וקטעיKR18/01/201252.00ILS15/01/2013 עיתון ישראל היום
0200B010013244000000מיי טי אינטראקטיב בע"מ405326241900000499פרסומיםKR09/10/20113039.26ILS15/01/2013שירותים
0200B010014044000000קפלנסקי דן405320151900000500פרסומיםKR08/01/20132443.00ILS15/01/2013קמפיין באינטרנט
0200B010014141708030"אדרי יעקב300038311900000469הוצאות שירותי כבליםKR24/12/2012210.00ILS15/01/2013כבלים
0200B010014541800260כהן יחזקאלי נעמה300305161900000489פלאפוניםKR01/01/20133792.98ILS1/13 15/01/2013סלולרי
0200B010014941800000בר און רוני חיים300302661900000501ציוד משרדי ושונותKR12/11/201210.50ILS15/01/2013מעטפות מרופדות



0200B010015041800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900000445עיתונים יומיים וקטעיKR30/11/20121404.00ILS15/01/2013קטעי עיתונות ח"כ יעקב כץ
0200B010015441800260שויקי איל300043321900000463פלאפוניםKR01/12/2012474.96ILS12/12 15/01/2013סלולרי
0200B01001564180000015/01/2013-541.64ציוד משרדי ושונותILS15/01/2013מיון ציוד שנלקח על ידי ח"כ
0200B01001564180000015/01/2013-1.60ציוד משרדי ושונותILS15/01/2013מיון ציוד שנלקח על ידי ח"כ
0200B010017141800100ולדמן יוסף400100571900000428תרגומים והדפסותKR12/08/2012267.00ILS15/01/2013 הדפסות
0200B010019041800260נפאע סעיד300310891900000472פלאפוניםKR19/12/20121.10ILS12/12 15/01/2013סלולרי
0200B010019041800300סעד מוהנא405323261900000490אירוח וכיבודיםKR25/12/2012475.00ILS15/01/2013כיבוד קל
0200B010019241800450פלסנר יוחנן300303031900000496עיתונים יומיים וקטעיKR01/01/2012139.00ILS12/11 15/01/2013עיתון מעריב
0200B010019246000000בנינית בע"מ405324111900000449ייעוץ  סקרים וחוות דKR15/10/20122048.00ILS15/01/2013 ייעוץ מקצועי
0200B01000454180000016/01/2013-1.60ציוד משרדי ושונותILS16/01/2013בטול רשום
0200B01000454180000016/01/2013-541.64ציוד משרדי ושונותILS16/01/2013בטול רשום
0200B010005741700200מלאי פריטים כלליים108000804900679337תחזוקת חומרהWA16/01/2013121.80ILS16/01/2013אתי אברג-ע.פ יצחק כהן
0200B010005741700200מלאי פריטים כלליים108000804900679337תחזוקת חומרהWA16/01/201390.83ILS16/01/2013אתי אברג-ע.פ יצחק כהן
0200B010005741701050מלאי פריטים כלליים108000804900679337אחזקה  נוי ושונותWA16/01/20131.08ILS16/01/2013אתי אברג-ע.פ יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900679337ציוד משרדי ושונותWA16/01/201326.56ILS16/01/2013אתי אברג-ע.פ יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900679337ציוד משרדי ושונותWA16/01/201312.28ILS16/01/2013אתי אברג-ע.פ יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900679337ציוד משרדי ושונותWA16/01/2013115.10ILS16/01/2013אתי אברג-ע.פ יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900679337ציוד משרדי ושונותWA16/01/20132.05ILS16/01/2013אתי אברג-ע.פ יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900679337ציוד משרדי ושונותWA16/01/201310.36ILS16/01/2013אתי אברג-ע.פ יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900679337ציוד משרדי ושונותWA16/01/20135.35ILS16/01/2013אתי אברג-ע.פ יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900679337ציוד משרדי ושונותWA16/01/201314.58ILS16/01/2013אתי אברג-ע.פ יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900679337ציוד משרדי ושונותWA16/01/20132.83ILS16/01/2013אתי אברג-ע.פ יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900679337ציוד משרדי ושונותWA16/01/20130.23ILS16/01/2013אתי אברג-ע.פ יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900679337ציוד משרדי ושונותWA16/01/20136.61ILS16/01/2013אתי אברג-ע.פ יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900679337ציוד משרדי ושונותWA16/01/2013234.39ILS16/01/2013אתי אברג-ע.פ יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900679337ציוד משרדי ושונותWA16/01/201371.79ILS16/01/2013אתי אברג-ע.פ יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900679337ציוד משרדי ושונותWA16/01/201366.00ILS16/01/2013אתי אברג-ע.פ יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900679337ציוד משרדי ושונותWA16/01/201361.33ILS16/01/2013אתי אברג-ע.פ יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900679337ציוד משרדי ושונותWA16/01/201383.82ILS16/01/2013אתי אברג-ע.פ יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900679337ציוד משרדי ושונותWA16/01/201365.33ILS16/01/2013אתי אברג-ע.פ יצחק כהן
0200B010006141800260כץ חיים300304391900000559פלאפוניםKR21/11/201262.52ILS11/12 16/01/2013סלולרי
0200B010007241700250סימפל אי טי405326911900000582תחזוקת תוכנהKR19/11/2012319.00ILS16/01/2013אחסון באתר
0200B010007641800000חסון יואל300202291900000547ציוד משרדי ושונותKR28/05/201269.80ILS16/01/2013דיו לעטים
0200B010008441700200מלאי פריטים כלליים108000804900679388תחזוקת חומרהWA16/01/201381.20ILS16/01/2013אורלי שמעוני-ע.פ אברהם
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900679388ציוד משרדי ושונותWA16/01/201320.64ILS16/01/2013אורלי שמעוני-ע.פ אברהם
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900679388ציוד משרדי ושונותWA16/01/201335.90ILS16/01/2013אורלי שמעוני-ע.פ אברהם
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900679388ציוד משרדי ושונותWA16/01/201346.88ILS16/01/2013אורלי שמעוני-ע.פ אברהם
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900679388ציוד משרדי ושונותWA16/01/20136.71ILS16/01/2013אורלי שמעוני-ע.פ אברהם
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900679388ציוד משרדי ושונותWA16/01/201316.76ILS16/01/2013אורלי שמעוני-ע.פ אברהם
0200B010013241800450ידיעות מינויים400114461900000525עיתונים יומיים וקטעיKI14/11/2012-677.06ILS16/01/2013ביטל מנוי ח"כ רונית תירוש
0200B010013641700300קיבוץ שפיים400073591900000545תחזוקת תקשורתKR31/12/201256.77ILS16/01/2013טלפוניה+אינטרנט
0200B010013641800250קיבוץ שפיים400073591900000545טלפוניםKR31/12/2012145.23ILS16/01/2013טלפוניה+אינטרנט
0200B010014941800260בר און רוני חיים300302661900000548פלאפוניםKR25/12/201298.00ILS12/12 16/01/2013מודם
0200B010015041800000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001438059ציוד משרדי ושונותWE16/01/20134755.00ILS16/01/2013
0200B01001564180000016/01/20131.60ציוד משרדי ושונותILS16/01/2013בטול רשום
0200B01001564180000016/01/2013541.64ציוד משרדי ושונותILS16/01/2013בטול רשום
0200B010018141708210מגדלה גאלב300065721900000554צריכת ציוד תקשורת טלKR03/12/2012340.00ILS16/01/2013התקנה דיבורית+אנטנה
0200B010018141708210מגדלה גאלב300065721900000556צריכת ציוד תקשורת טלKR02/12/201250.00ILS16/01/2013פירוק דיבורית
0200B010018141800000מגדלה גאלב300065721900000551ציוד משרדי ושונותKR08/12/201270.00ILS16/01/2013מטענים לפלאפון
0200B010018141800250מגדלה גאלב300065721900000549טלפוניםKR25/10/2012394.87ILS9/12 16/01/2013בזק לשכה



0200B010018141800250מגדלה גאלב300065721900000550טלפוניםKR25/11/2012561.94ILS10/12 16/01/2013בזק לשכה
0200B010018141800300מגדלה גאלב300065721900000552אירוח וכיבודיםKR19/12/2012384.00ILS16/01/2013כיבוד קל
0200B010000141800200דואר ומשלוחים41800200100000145דואר ומשלוחיםSA01/01/20132496.32ILS20/01/2013מברקים 2012 - שרים
0200B010006341800200דואר ומשלוחים41800200100000145דואר ומשלוחיםSA01/01/2013583.76ILS20/01/2013מברקים 2012 - שרים
0200B010008941800250זוארץ אורית300303021900000632טלפוניםKR16/12/2012157.75ILS11/12 20/01/2013בזק לשכה
0200B010008941800260זוארץ אורית300303021900000630פלאפוניםKR27/12/2012140.86ILS.12/12 20/01/2013סלולרי
0200B010008941800260זוארץ אורית300303021900000631פלאפוניםKR27/11/2012140.86ILS.11/12 20/01/2013סלולרי
0200B010012441701050חלבי ענתר409251291900000633אחזקה  נוי ושונותKR18/09/2012600.00ILS20/01/2013שלט פח ללשכה
0200B010012441800100חלבי ענתר409251291900000635תרגומים והדפסותKR29/10/201210471.50ILS20/01/2013הדפסה חוברת
0200B010000341500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001441828הוצאות שכר דירהWE21/01/20131600.00ILS21/01/2013
0200B010000341800000מלאי פריטים כלליים108000804900680893ציוד משרדי ושונותWA21/01/201366.40ILS21/01/2013שוקי זהר-ע.פ זבולון אורלב
0200B010000341800000מלאי פריטים כלליים108000804900680893ציוד משרדי ושונותWA21/01/201393.76ILS21/01/2013שוקי זהר-ע.פ זבולון אורלב
0200B010000341800000מלאי פריטים כלליים108000804900680896ציוד משרדי ושונותWA21/01/201310.32ILS21/01/2013שוקי זהר-ע.פ אורלב
0200B010000341800000מלאי פריטים כלליים108000804900680896ציוד משרדי ושונותWA21/01/201342.21ILS21/01/2013שוקי זהר-ע.פ אורלב
0200B010003541500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001441676הוצאות שכר דירהWE21/01/20132340.00ILS21/01/2013
0200B010004941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001441639הוצאות שכר דירהWE21/01/20132200.77ILS21/01/2013
0200B010009341800000מלאי פריטים כלליים108000804900680992ציוד משרדי ושונותWA21/01/2013-7.16ILS21/01/2013מרינה
0200B010009341800000מלאי פריטים כלליים108000804900680992ציוד משרדי ושונותWA21/01/2013-6.53ILS21/01/2013מרינה
0200B010012841800000מלאי פריטים כלליים108000804900680869ציוד משרדי ושונותWA21/01/201341.04ILS21/01/2013יוני חזיז-ע.פ שנלר
0200B010019241800000חשבון התאמה לרכש פרי205000509000963436ציוד משרדי ושונותRE16/10/2012-59.03ILS10-12/2012 21/01/2013שכ"ד
0200B010019241800000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001441678ציוד משרדי ושונותWE21/01/20136908.03ILS21/01/2013
0200B010000341700250טאוב עמיעד דוד405321741900000712תחזוקת תוכנהKR02/01/2013400.00ILS24/01/2013ניהול אתר
0200B010000541800260איציק דליה300081731900000703פלאפוניםKR21/11/201269.03ILS11/12 24/01/2013סלולרי
0200B010000541800260איציק דליה300081731900000704פלאפוניםKR21/12/201269.03ILS12/12 24/01/2013סלולרי
0200B010001041800260אדאטו לוי רחל300027511900000709פלאפוניםKR04/01/201369.91ILS1/13 24/01/2013סלולרי
0200B010002641800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900000684עיתונים יומיים וקטעיKR12/01/2012902.02ILS24/01/2013קטעי עיתונות
0200B010002641800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900000685עיתונים יומיים וקטעיKR27/06/201289.32ILS24/01/2013קטעי עיתונות
0200B010002641800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900000686עיתונים יומיים וקטעיKR15/11/2012568.62ILS24/01/2013קטעי עיתונות
0200B010006141700250כץ חיים300304391900000687תחזוקת תוכנהKR01/08/201280.00ILS24/01/2013שירותי איחסון
0200B010006141700300כץ חיים300304391900000720תחזוקת תקשורתKR20/12/201280.53ILS24/01/2013 אינטרנט
0200B010006141800260כץ חיים300304391900000716פלאפוניםKR14/12/201292.81ILS12/12 24/01/2013סלולרי
0200B010006141800260כץ חיים300304391900000717פלאפוניםKR21/07/201261.99ILS7/12 24/01/2013 מודם
0200B010006141800260כץ חיים300304391900000718פלאפוניםKR21/08/201261.99ILS8/12 24/01/2013 מודם
0200B010006141800260כץ חיים300304391900000719פלאפוניםKR21/12/201262.52ILS12/12 24/01/2013 מודם
0200B010008641800260טנא אהוד יהודה300326401900000679פלאפוניםKR01/12/2012352.86ILS12/12 24/01/2013סלולרי
0200B010008641800260מילר אלכס300309631900000680פלאפוניםKR25/10/201248.00ILS10/12 24/01/2013מודם
0200B010008641800260מילר אלכס300309631900000681פלאפוניםKR24/10/201289.00ILS24/01/2013ביפר
0200B010008641800260מילר אלכס300309631900000682פלאפוניםKR26/11/201289.00ILS24/01/2013ביפר
0200B010008641800260מילר אלכס300309631900000683פלאפוניםKR25/12/201289.00ILS24/01/2013ביפר
0200B010008641800260מילר אלכס300309631900000713פלאפוניםKR25/09/201248.00ILS9/12 24/01/2013סלולרי
0200B010008641800260מילר אלכס300309631900000714פלאפוניםKR25/12/201248.00ILS12/12 24/01/2013סלולרי
0200B010008641800260טנא אהוד יהודה300326401900000715פלאפוניםKR01/01/2013511.85ILS1/13 24/01/2013סלולרי
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900000688פלאפוניםKR07/12/2012169.53ILS12/12 24/01/2013מודם
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900000689פלאפוניםKR01/12/2012144.14ILS12/12 24/01/2013סלולרי
0200B010009341700300סולודקין מרינה300310201900000696תחזוקת תקשורתKR20/12/201280.59ILS24/01/2013 אינטרנט
0200B010010541800100שמאי דוד409252341900000699תרגומים והדפסותKR01/08/20121000.00ILS24/01/2013שרותי גרפיקה
0200B010011041700200רותם דוד אייזיק300302841900000678תחזוקת חומרהKR12/12/20123042.00ILS24/01/2013שחזור נתונים ממערכת הפעלה
0200B010012841800000מלאי פריטים כלליים108000804900681847ציוד משרדי ושונותWA24/01/201342.21ILS24/01/2013מיטל ממו-ע.פ של שנלר
0200B010012841800000מלאי פריטים כלליים108000804900681847ציוד משרדי ושונותWA24/01/201366.40ILS24/01/2013מיטל ממו-ע.פ של שנלר
0200B010012841800000מלאי פריטים כלליים108000804900681847ציוד משרדי ושונותWA24/01/201317.56ILS24/01/2013מיטל ממו-ע.פ של שנלר



0200B010012841800000מלאי פריטים כלליים108000804900681847ציוד משרדי ושונותWA24/01/20134.07ILS24/01/2013מיטל ממו-ע.פ של שנלר
0200B010012841800000מלאי פריטים כלליים108000804900681847ציוד משרדי ושונותWA24/01/20137.16ILS24/01/2013מיטל ממו-ע.פ של שנלר
0200B010013241700300תירוש רונית300307181900000692תחזוקת תקשורתKR31/12/201285.71ILS24/01/2013 אינטרנט
0200B010013241708030"תירוש רונית300307181900000691הוצאות שירותי כבליםKR31/12/2012156.67ILS24/01/2013כבלים
0200B010013241800260תירוש רונית300307181900000693פלאפוניםKR21/12/2012172.75ILS12/12 24/01/2013סלולרי
0200B010013541700300ביבי אריה300310221900000706תחזוקת תקשורתKR31/12/2012210.00ILS24/01/2013כבלים
0200B010013541700300ביבי אריה300310221900000708תחזוקת תקשורתKR31/12/201267.58ILS24/01/2013 אינטרנט
0200B010013541800260ביבי אריה300310221900000707פלאפוניםKR21/12/2012404.57ILS12/12 24/01/2013סלולרי
0200B010013641700200לביא חיים403081071900000721תחזוקת חומרהKR15/01/2013499.00ILS24/01/2013דיסק חיצוני
0200B010013641800200נוקד אורית עירית300195751900000690דואר ומשלוחיםKR20/01/20132240.00ILS24/01/2013בולים
0200B010013941700250הורוביץ ניצן300310451900000675תחזוקת תוכנהKR31/12/2012197.00ILS24/01/2013דמי רישום דומיין
0200B010013941800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900000698עיתונים יומיים וקטעיKR10/12/2012136.80ILS1/13 24/01/2013ע/ מנוי 1151792 עד
0200B010014041800260אברהם בלילא רוחמה300063621900000676פלאפוניםKR01/12/2012114.99ILS12/12 24/01/2013סלולרי
0200B010014041800260אברהם בלילא רוחמה300063621900000677פלאפוניםKR01/01/2013114.99ILS1/1324/01/2013סלולרי
0200B010014141800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900000697ציוד משרדי ושונותKR16/01/2013408.95ILS24/01/2013 ציוד משרדי
0200B010014141800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900000702ציוד משרדי ושונותKR26/12/201286.00ILS24/01/2013 ציוד משרדי ח"כ אדרי
0200B010019041700300נפאע סעיד300310891900000705תחזוקת תקשורתKR19/12/2012119.36ILS24/01/2013 אינטרנט
0200B010019241700300פלסנר יוחנן300303031900000710תחזוקת תקשורתKR01/09/201227.78ILS24/01/2013 אינטרנט
0200B010019241700300פלסנר יוחנן300303031900000711תחזוקת תקשורתKR01/11/201228.02ILS24/01/2013 אינטרנט
0200B010019241708030"פלסנר יוחנן300303031900000701הוצאות שירותי כבליםKR24/12/2012200.71ILS24/01/2013כבלים
0200B010019241800000פלסנר יוחנן300303031900000700ציוד משרדי ושונותKR07/01/2013149.99ILS24/01/2013מטען לרכב
0200B010000741800000מלאי פריטים כלליים108000804900682645ציוד משרדי ושונותWA27/01/2013-346.33ILS27/01/2013נינו
0200B010004041800000מלאי פריטים כלליים108000804900682483ציוד משרדי ושונותWA27/01/201344.32ILS27/01/2013לנה הבייב ע.פ עינת וילף
0200B010004041800000מלאי פריטים כלליים108000804900682483ציוד משרדי ושונותWA27/01/20135.38ILS27/01/2013לנה הבייב ע.פ עינת וילף
0200B010008641800000מלאי פריטים כלליים108000804900682649ציוד משרדי ושונותWA27/01/2013234.39ILS27/01/2013מרינה רייזמן ע.פ אלכס מיל
0200B010008641800000מלאי פריטים כלליים108000804900682649ציוד משרדי ושונותWA27/01/201357.55ILS27/01/2013מרינה רייזמן ע.פ אלכס מיל
0200B010008641800000מלאי פריטים כלליים108000804900682649ציוד משרדי ושונותWA27/01/201357.43ILS27/01/2013מרינה רייזמן ע.פ אלכס מיל
0200B010010841700200מלאי פריטים כלליים108000804900682538תחזוקת חומרהWA27/01/201316.71ILS27/01/2013
0200B010010841800000מלאי פריטים כלליים108000804900682538ציוד משרדי ושונותWA27/01/201310.74ILS27/01/2013
0200B010000341500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001444905הוצאות שכר דירהWE28/01/20131600.00ILS28/01/2013
0200B010008441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001444961הוצאות שכר דירהWE28/01/20132330.64ILS28/01/2013
0200B010008441500000שקורי אליהו405323509000967507הוצאות שכר דירהRE01/01/201321.06ILS1/13 28/01/2013שכ"ד
0200B010010841700200מלאי פריטים כלליים108000804900682980תחזוקת חומרהWA28/01/2013-16.71ILS28/01/2013אריה לוי-ע.פ שי חרמש
0200B010010841700200מלאי פריטים כלליים108000804900682980תחזוקת חומרהWA28/01/201310.56ILS28/01/2013אריה לוי-ע.פ שי חרמש
0200B010012541700200מלאי פריטים כלליים108000804900682909תחזוקת חומרהWA28/01/2013-65.00ILS28/01/2013שמוליק גרוסמן
0200B010013641800200נוקד אורית עירית300195751900000747דואר ומשלוחיםKR27/01/20132004.00ILS28/01/2013בולים
0200B010015241805000דורגל שרותי ניקיון בע"מ403778351900000726הוצאות משרדיות - שונKR24/09/20123071.95ILS9/12 28/01/2013שירותי מזכירות
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900683409ציוד משרדי ושונותWA29/01/2013-107.43ILS29/01/2013רביטל ברזל ע.פ אברהם מכאל
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900685573ציוד משרדי ושונותWA29/01/2013-37.85ILS29/01/2013רביטל ברזל ע.פ אברהם מכאל
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900683409ציוד משרדי ושונותWA29/01/201337.85ILS29/01/2013רביטל ברזל ע.פ אברהם מכאל
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900685573ציוד משרדי ושונותWA29/01/2013107.43ILS29/01/2013רביטל ברזל ע.פ אברהם מכאל
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900683395ציוד משרדי ושונותWA29/01/201358.99ILS29/01/2013רויטל ברזיאי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900683395ציוד משרדי ושונותWA29/01/201312.36ILS29/01/2013רויטל ברזיאי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900683395ציוד משרדי ושונותWA29/01/201358.52ILS29/01/2013רויטל ברזיאי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900683395ציוד משרדי ושונותWA29/01/2013107.42ILS29/01/2013רויטל ברזיאי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900683395ציוד משרדי ושונותWA29/01/201310.70ILS29/01/2013רויטל ברזיאי
0200B010009041800100רול הדפסות בע"מ405066301900000754תרגומים והדפסותKR27/11/20121755.00ILS29/01/2013הדפסה פלייר
0200B010000241800000אדמסו אללי300187901900000856ציוד משרדי ושונותKR28/01/2013185.00ILS30/01/2013דואר+כיבוד+ציוד
0200B010000241800200אדמסו אללי300187901900000856דואר ומשלוחיםKR28/01/201331.20ILS30/01/2013דואר+כיבוד+ציוד
0200B010000241800300אדמסו אללי300187901900000856אירוח וכיבודיםKR28/01/201380.00ILS30/01/2013דואר+כיבוד+ציוד



0200B010000341800000אורלב זבולון300316471900000857ציוד משרדי ושונותKR09/01/2013200.00ILS30/01/2013ציוד משרדי
0200B010000341800000אורלב זבולון300316471900000858ציוד משרדי ושונותKR20/01/2013179.94ILS30/01/2013ציוד משרדי
0200B010000341800100תרגומים והדפסות41800100100000382תרגומים והדפסותSA30/01/2013143.00ILS30/01/2013צילומים-הדפסות
0200B010000341800200אורלב זבולון300316471900000870דואר ומשלוחיםKR08/01/20132340.00ILS30/01/2013דיברי דואר
0200B010000341800260זוהר יהושע שלמה300305101900000832פלאפוניםKR01/12/2012206.17ILS12/12 30/01/2013סלולרי
0200B010000341800260זוהר יהושע שלמה300305101900000833פלאפוניםKR01/01/2013571.81ILS1/13 30/01/2013סלולרי
0200B010000741800300אבסדזה נינו300310121900000853אירוח וכיבודיםKR22/01/2013876.98ILS30/01/2013כיבוד קל
0200B010000741800300אבסדזה נינו300310121900000854אירוח וכיבודיםKR27/01/2013239.40ILS30/01/2013כיבוד קל
0200B010001241800260אשכנזי שני300344131900000842פלאפוניםKR01/08/2012135.53ILS8/12 30/01/2013סלולרי
0200B010001241800260אשכנזי שני300344131900000843פלאפוניםKR01/11/2012266.24ILS11/12 30/01/2013סלולרי
0200B010001241800260אשכנזי שני300344131900000844פלאפוניםKR01/01/201365.23ILS1/13 30/01/2013סלולרי
0200B010002641800200אמסלם חיים300302961900000850דואר ומשלוחיםKR13/01/20132340.00ILS30/01/2013דיברי דואר
0200B010003541700400בן ארי מיכאל300153811900000816ארנונהKR31/12/20121140.64ILS9-12/12 30/01/2013ארנונה
0200B010003541700450בן ארי מיכאל300153811900000813מיםKR27/01/2013210.79ILS30/01/2013מיים
0200B010003541700500בן ארי מיכאל300153811900000814חשמלKR25/12/2012174.24ILS12/12 30/01/2013חשמל
0200B010003541700500בן ארי מיכאל300153811900000815חשמלKR17/08/2012157.13ILS8/12 30/01/2013  חשמל
0200B010003746000000יעדים אסטרטגיים בע"מ409253161900000866ייעוץ  סקרים וחוות דKR30/06/20121160.00ILS30/01/2013ייעוץ מקצועי
0200B010004041800260וילף עינת300202301900000840פלאפוניםKR14/12/2012274.69ILS12/12 30/01/2013סלולרי
0200B010004341800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900000888ציוד משרדי ושונותKR12/12/2012307.67ILS30/01/2013ציוד משרדי ח"כ זאב ניסים
0200B010004541800260גולדפרב דויטש אסף300305881900000839פלאפוניםKR01/01/2013147.49ILS1/13 30/01/2013סלולרי
0200B010007741800000מלאי פריטים כלליים108000804900683871ציוד משרדי ושונותWA30/01/2013-53.12ILS30/01/2013אכרם חסון
0200B010008940004230זוארץ אורית300303021900000867החזר הוצאות נסיעהKR28/01/2013114.00ILS30/01/2013נסיעות למתנדב
0200B010008940004230זוארץ אורית300303021900000868החזר הוצאות נסיעהKR28/01/2013319.20ILS30/01/2013נסיעות למתנדב
0200B010008941800250זוארץ אורית300303021900000879טלפוניםKR16/01/2013119.20ILS12/12 30/01/2013בזק לשכה
0200B010009041800100רול הדפסות בע"מ405066301900000817תרגומים והדפסותKR13/01/20132000.00ILS30/01/2013הדפסה פלייר
0200B010010841800200חרמש שי שכנאי300302681900000849דואר ומשלוחיםKR15/01/2013151.80ILS30/01/2013דיברי דואר
0200B010010841800260אל-עד אריה300304851900000818פלאפוניםKR01/12/201241.26ILS12/12 30/01/2013סלולרי
0200B010010841800260אל-עד אריה300304851900000819פלאפוניםKR01/01/201326.37ILS1/13 30/01/2013סלולרי
0200B010010841800300חרמש שי שכנאי300302681900000855אירוח וכיבודיםKR27/01/20131536.80ILS30/01/2013כיבוד קל
0200B010010841800300חרמש שי שכנאי300302681900000861אירוח וכיבודיםKR07/01/2013846.00ILS30/01/2013כיבוד קל
0200B010012241800100תרגומים והדפסות41800100100000382תרגומים והדפסותSA30/01/201338.00ILS30/01/2013צילומים-הדפסות
0200B010012241800300שי נחמן300310011900000874אירוח וכיבודיםKR28/01/2013250.87ILS30/01/2013נסיעות למתנדב+כיבודים
0200B010012841700200מלאי פריטים כלליים108000804900683526תחזוקת חומרהWA30/01/201313.36ILS30/01/2013מיטל ממו-ע.פ שנלר
0200B010012841700200מלאי פריטים כלליים108000804900683526תחזוקת חומרהWA30/01/20132.11ILS30/01/2013מיטל ממו-ע.פ שנלר
0200B010012841800000מלאי פריטים כלליים108000804900683526ציוד משרדי ושונותWA30/01/201393.76ILS30/01/2013מיטל ממו-ע.פ שנלר
0200B010012841800100תרגומים והדפסות41800100100000382תרגומים והדפסותSA30/01/20132700.00ILS30/01/2013צילומים-הדפסות
0200B010012841800100תרגומים והדפסות41800100100000382תרגומים והדפסותSA30/01/201312.32ILS30/01/2013צילומים-הדפסות
0200B010012841800300שנלר עתניאל300307081900000862אירוח וכיבודיםKR21/01/201376.80ILS30/01/2013כיבוד קל
0200B010013441800260מוזס מנחם אליעזר300269581900000831פלאפוניםKR27/12/2012146.04ILS12/12 30/01/2013סלולרי
0200B010013541800260משה אורית300303441900000826פלאפוניםKR01/01/201340.14ILS1/13 30/01/2013סלולרי
0200B010013541800260ביבי יצחק300358081900000834פלאפוניםKR01/01/2013329.16ILS1/13 30/01/2013סלולרי
0200B010013641800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900000890ציוד משרדי ושונותKR16/11/2012126.92ILS30/01/2013ציוד משרדי ח"כ אורית נוקד
0200B010013641800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900000891ציוד משרדי ושונותKR02/12/2012158.98ILS30/01/2013ציוד משרדי ח"כ אורית נוקד
0200B010013741800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900000883ציוד משרדי ושונותKR06/12/201299.99ILS30/01/2013אוזניות ע/ ח"כ בילסקי
0200B010013741800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900000886ציוד משרדי ושונותKR06/12/2012173.99ILS30/01/2013ציוד משרדי ח"כ בילסקי
0200B010014041700300אברהם בלילא רוחמה300063621900000851תחזוקת תקשורתKR23/12/201279.89ILS30/01/2013 אינטרנט
0200B010014041800200אברהם בלילא רוחמה300063621900000871דואר ומשלוחיםKR20/01/20136.00ILS30/01/2013בול
0200B010014341800100תרגומים והדפסות41800100100000382תרגומים והדפסותSA30/01/201380.00ILS30/01/2013צילומים-הדפסות
0200B010014941800250בר און רוני חיים300302661900000860טלפוניםKR10/01/201372.58ILS12/12 30/01/2013בזק
0200B010015041800000כץ יעקב דב300307061900000863ציוד משרדי ושונותKR24/01/201371.50ILS30/01/2013כיבוד קל+ציוד משרדי



0200B010015041800300כץ יעקב דב300307061900000863אירוח וכיבודיםKR24/01/201321.50ILS30/01/2013כיבוד קל+ציוד משרדי
0200B010015041800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900000865עיתונים יומיים וקטעיKR31/12/20121404.00ILS30/01/2013 קטעי עיתונות
0200B010017144000000בוקס לבטן בע"מ409268721900000852פרסומיםKR01/10/20127956.00ILS30/01/2013עיצוב והכנת ברכה לראש השנ
0200B010019341800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900000864עיתונים יומיים וקטעיKR24/06/20125157.17ILS30/01/2013 קטעי עיתונות
0200B010000241805000שהם - שרותי השמה ומיון בע"מ408221921900000973הוצאות משרדיות - שונKR10/10/20125199.99ILS10/12 31/01/2013שירתי מזכירות
0200B010000741700300אבסדזה נינו300310121900000966תחזוקת תקשורתKR21/12/201277.45ILS31/01/2013אינטרנט
0200B010001441800260דניאל אורי300056191900000925פלאפוניםKR01/10/201283.13ILS10/12 31/01/2013סלולרי
0200B010003141800000גפני משה רפאל300307101900000922ציוד משרדי ושונותKR29/01/2013110.00ILS31/01/2013מטען
0200B010003141800260גפני משה רפאל300307101900000927פלאפוניםKR14/01/2013102.48ILS1/1331/01/2013סלולרי
0200B010003141800260פולק שלמה אפרים300306471900000947פלאפוניםKR01/01/201347.23ILS1/1331/01/2013סלולרי
0200B010003441700250סימפלי סמרט בע"מ400048431900000960תחזוקת תוכנהKR01/08/2012278.40ILS31/01/2013דומיין עד 14 ח"כ ברוורמן
0200B010003541700500בן ארי מיכאל300153811900000974חשמלKR30/01/201388.70ILS1/13 31/01/2013גמר חשבון חשמל
0200B010003541800000בן ארי מיכאל300153811900000914ציוד משרדי ושונותKR18/11/201250.00ILS31/01/2013מטען לרכב
0200B010003541800000בן ארי מיכאל300153811900000915ציוד משרדי ושונותKR01/07/201229.98ILS31/01/2013ציוד משרדי
0200B010003541800000בן ארי מיכאל300153811900000917ציוד משרדי ושונותKR19/11/2012200.00ILS31/01/2013מטען למחשב
0200B010003541800000בן ארי מיכאל300153811900000920ציוד משרדי ושונותKR24/07/201263.00ILS31/01/2013חד פעמי
0200B010003541800200בן ארי מיכאל300153811900000916דואר ומשלוחיםKR27/01/201339.40ILS31/01/2013דואר רשום
0200B010003541800300בן ארי מיכאל300153811900000919אירוח וכיבודיםKR27/01/2013696.29ILS31/01/2013כיבוד קל
0200B010003541800300בן ארי מיכאל300153811900000921אירוח וכיבודיםKR27/01/2013368.18ILS31/01/2013כיבוד קל
0200B010008441700300מיכאלי אברהם300303011900000929תחזוקת תקשורתKR31/12/2012186.78ILS31/01/2013אינטרנט
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900684017ציוד משרדי ושונותWA31/01/201312.87ILS31/01/2013יצחק לב ארי-ע.פ מיכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900684021ציוד משרדי ושונותWA31/01/201319.31ILS31/01/2013יצחק לב ארי-ע.פ מיכאלי
0200B010008441800250מיכאלי אברהם300303011900000918טלפוניםKR10/01/2013475.78ILS12/12-11 31/01/2013בזק לשכה
0200B010008941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001448638הוצאות שכר דירהWE31/01/20131700.01ILS31/01/2013
0200B010011741000020מישעול נאה בע"מ40532620600000004הדרכה והשתלמותK125/07/2012-487.00ILS31/01/2013לימודי שפה
0200B010011741000020מישעול נאה בע"מ405326201900000953הדרכה והשתלמותKR25/07/2012487.00ILS31/01/2013לימודי שפה
0200B010012541700300שמטוב ליה300302861900000926תחזוקת תקשורתKR31/12/201270.50ILS31/01/2013אינטרנט
0200B010012541800000שמטוב ליה300302861900000912ציוד משרדי ושונותKR10/01/2013124.00ILS31/01/2013ציוד משרדי
0200B010012541800000שמטוב ליה300302861900000913ציוד משרדי ושונותKR10/01/20139.00ILS31/01/2013משלוח לדיו
0200B010012541800300שמטוב ליה300302861900000911אירוח וכיבודיםKR02/01/201331.00ILS31/01/2013כיבוד קל
0200B010013741700250בילסקי בנימין זאב300302261900000962תחזוקת תוכנהKR11/03/2012100.00ILS31/01/2013פרסום בפייסבוק
0200B010013741700250בילסקי בנימין זאב300302261900000963תחזוקת תוכנהKR11/07/2012140.00ILS31/01/2013פרסום בפייסבוק
0200B010013741700250בילסקי בנימין זאב300302261900000964תחזוקת תוכנהKR11/10/2012118.56ILS31/01/2013פרסום בפייסבוק
0200B010013941800260פיטליס כדורי דנה300306751900000932פלאפוניםKR14/12/201275.43ILS12/12 31/01/2013סלולרי
0200B010013941800260לוי גיא300306661900000950פלאפוניםKR19/11/20121359.91ILS11/12 31/01/2013סלולרי
0200B010013941800260סגל שמרי300363431900000954פלאפוניםKR07/12/2012318.60ILS12/12 31/01/2013סלולרי
0200B010013941800260סגל שמרי300363431900000955פלאפוניםKR07/01/2013243.17ILS1/1331/01/2013סלולרי
0200B010015041800300כץ יעקב דב300307061900000910אירוח וכיבודיםKR13/01/2013360.50ILS31/01/2013כיבוד קל
0200B010015441700250וויז גרופ מדיה בע"מ408253321900000958תחזוקת תוכנהKR09/01/2013468.00ILS31/01/2013אחסון אינטרנט
0200B010019241800260פלסנר יוחנן300303031900000923פלאפוניםKR27/07/2012139.90ILS7/12 31/01/2013מודם
0200B010019241800260פלסנר יוחנן300303031900000924פלאפוניםKR27/09/2012140.91ILS9/12 31/01/2013מודם
0200B010019241800260פלסנר יוחנן300303031900000959פלאפוניםKR27/05/2012139.90ILS5/12 31/01/2013סלולרי
0200B010019341500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001448643הוצאות שכר דירהWE31/01/20134600.44ILS31/01/2013
0200B010019341800000חשבון התאמה לרכש פרי205000509000972301ציוד משרדי ושונותRE01/01/2013-39.90ILS1/13 10-12/12 31/01/2013שכ"ד
0200B010019341800000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001448643ציוד משרדי ושונותWE31/01/20134639.66ILS31/01/2013
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900684719ציוד משרדי ושונותWA03/02/2013-37.85ILS03/02/2013מירב מיכאלי
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900684718ציוד משרדי ושונותWA03/02/201337.85ILS03/02/2013מירב מיכאלי
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900685572ציוד משרדי ושונותWA03/02/201337.85ILS03/02/2013מירב מיכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900685571ציוד משרדי ושונותWA03/02/2013-37.85ILS03/02/2013רביטל ברזל ע.פ אברהם מכאל
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900684721ציוד משרדי ושונותWA03/02/201337.85ILS03/02/2013רביטל ברזל ע.פ אברהם מכאל



0200B010011741000020מישעול נאה בע"מ405326201900000988הדרכה והשתלמותKR25/07/2012487.00ILS03/02/2013לימודי שפה
0200B010002841700200מלאי פריטים כלליים108000804900685208תחזוקת חומרהWA04/02/201365.00ILS04/02/2013נמרוד ברנע-ע.פ גילאון
0200B010002841800000מלאי פריטים כלליים108000804900685063ציוד משרדי ושונותWA04/02/20139.94ILS04/02/2013נמרוד ברנע ע.פ אילן גלאון
0200B010002841800000מלאי פריטים כלליים108000804900685063ציוד משרדי ושונותWA04/02/201317.56ILS04/02/2013נמרוד ברנע ע.פ אילן גלאון
0200B010002841800000מלאי פריטים כלליים108000804900685063ציוד משרדי ושונותWA04/02/201353.33ILS04/02/2013נמרוד ברנע ע.פ אילן גלאון
0200B010002841800000מלאי פריטים כלליים108000804900685063ציוד משרדי ושונותWA04/02/201321.48ILS04/02/2013נמרוד ברנע ע.פ אילן גלאון
0200B010002841800000מלאי פריטים כלליים108000804900685063ציוד משרדי ושונותWA04/02/201335.17ILS04/02/2013נמרוד ברנע ע.פ אילן גלאון
0200B010002841800000מלאי פריטים כלליים108000804900685063ציוד משרדי ושונותWA04/02/201312.36ILS04/02/2013נמרוד ברנע ע.פ אילן גלאון
0200B010002841800000מלאי פריטים כלליים108000804900685063ציוד משרדי ושונותWA04/02/201312.21ILS04/02/2013נמרוד ברנע ע.פ אילן גלאון
0200B010002841800000מלאי פריטים כלליים108000804900685063ציוד משרדי ושונותWA04/02/201366.40ILS04/02/2013נמרוד ברנע ע.פ אילן גלאון
0200B010019341800000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001451577ציוד משרדי ושונותWE04/02/20134639.66ILS04/02/2013
0200B010019341800000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001451577ציוד משרדי ושונותWE04/02/2013397.80ILS04/02/2013
0200B010000141800000מלאי פריטים כלליים108000804900685766ציוד משרדי ושונותWA05/02/2013358.72ILS05/02/2013מירי כנפו- ע.פ אדלשטיין
0200B010000141800000מלאי פריטים כלליים108000804900685767ציוד משרדי ושונותWA05/02/201326.56ILS05/02/2013מירי כנפו- ע.פ אדלשטיין
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900685503ציוד משרדי ושונותWA05/02/2013207.20ILS05/02/2013קורל אבירם-ע.פ חיים כץ
0200B010006941800000מלאי פריטים כלליים108000804900685632ציוד משרדי ושונותWA05/02/201349.88ILS05/02/2013רות בלבו-ע.פ ליברמן
0200B010007841800000מלאי פריטים כלליים108000804900685750ציוד משרדי ושונותWA05/02/2013207.19ILS05/02/2013ריאל שמיר-ע.פ ישראל חסון
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900685584ציוד משרדי ושונותWA05/02/2013-107.43ILS05/02/2013רויטל ברזילאי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900685584ציוד משרדי ושונותWA05/02/201337.85ILS05/02/2013רויטל ברזילאי
0200B010001441800260דניאל אורי300056191900001125פלאפוניםKR01/01/2013488.33ILS1/13 06/02/2013סלולרי
0200B010003541700400בן ארי מיכאל300153811900001114ארנונהKR27/01/2013282.00ILS1/13 06/02/2013ארנונה
0200B010008441700200מלאי פריטים כלליים108000804900686146תחזוקת חומרהWA06/02/201330.28ILS06/02/2013שמעוני אורלי ע.פ מיכאלי א
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900686146ציוד משרדי ושונותWA06/02/20136.14ILS06/02/2013שמעוני אורלי ע.פ מיכאלי א
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900686146ציוד משרדי ושונותWA06/02/201357.55ILS06/02/2013שמעוני אורלי ע.פ מיכאלי א
0200B010008441800260מיכאלי אברהם300303011900001119פלאפוניםKR07/01/2013104.57ILS1/13 06/02/2013סלולרי
0200B010008940004230זוארץ אורית300303021900001126החזר הוצאות נסיעהKR05/01/2013272.00ILS06/02/2013הוצ' נסיעות למתנדב
0200B010010341700300סוייד חנא300307421900001130תחזוקת תקשורתKR21/12/2012374.93ILS06/02/2013אינטרנט
0200B010010341800260סויד סאמר300305771900001129פלאפוניםKR01/01/201338.00ILS1/13 06/02/2013סלולרי
0200B010010341800260סוייד חנא300307421900001131פלאפוניםKR01/01/2013202.02ILS1/13 06/02/2013סלולרי
0200B010012041700300שמחון שלום300024161900001123תחזוקת תקשורתKR21/12/2012124.73ILS06/02/2013אינטרנט
0200B010012241800260שי נחמן300310011900001117פלאפוניםKR07/01/2013567.42ILS1/13 06/02/2013סלולרי
0200B010013041800250אגבאריה עפו300303271900001122טלפוניםKR10/01/2013185.60ILS12/12 06/02/2013בזק לשכה
0200B010017341800000מלאי פריטים כלליים108000804900686145ציוד משרדי ושונותWA06/02/201317.48ILS06/02/2013טל בנט ע.פ איילת שקד
0200B010017341800000מלאי פריטים כלליים108000804900686145ציוד משרדי ושונותWA06/02/201317.78ILS06/02/2013טל בנט ע.פ איילת שקד
0200B010017341800000מלאי פריטים כלליים108000804900686145ציוד משרדי ושונותWA06/02/201326.56ILS06/02/2013טל בנט ע.פ איילת שקד
0200B010019041700400נפאע סעיד300310891900001112ארנונהKR30/01/2013661.00ILS1/13 06/02/2013ארנוה
0200B010019041700400נפאע סעיד300310891900001113ארנונהKR30/01/2013436.30ILS1/13 06/02/2013ארנונה
0200B010000341700250טאוב עמיעד דוד405321741900001143תחזוקת תוכנהKR29/01/2013400.00ILS07/02/2013ניהול אתר
0200B010000341800260ברלינר חנה רבקה300308671900001198פלאפוניםKR01/01/2013136.51ILS1/13 07/02/2013סלולרי
0200B010000741700300אבסדזה נינו300310121900001152תחזוקת תקשורתKR21/01/201377.45ILS07/02/2013אינטרנט
0200B010000741800250אבסדזה נינו300310121900001150טלפוניםKR31/12/201287.59ILS12/12 07/02/2013טלפון
0200B010000741800250אבסדזה נינו300310121900001151טלפוניםKR01/12/2012292.57ILS11/12 07/02/2013טלפון
0200B010002041700300ברכה מוחמד300307431900001179תחזוקת תקשורתKR31/12/2012321.13ILS07/02/2013אינטרנט
0200B010002041708030"ברכה מוחמד300307431900001181הוצאות שירותי כבליםKR31/12/2012210.00ILS07/02/2013כבלים
0200B010002041800250ברכה מוחמד300307431900001180טלפוניםKR19/12/2012175.50ILS11/12 07/02/2013בזק לשכה
0200B010002041800260ברכה מוחמד300307431900001177פלאפוניםKR21/12/201260.11ILS12/12 07/02/2013מודם
0200B010002041800260ברכה מוחמד300307431900001178פלאפוניםKR21/12/2012236.47ILS12/12 07/02/2013סלולרי
0200B010002941700300גלאון זהבה300308621900001167תחזוקת תקשורתKR21/12/2012110.89ILS07/02/2013אינטרנט
0200B010002941700300גלאון זהבה300308621900001168תחזוקת תקשורתKR21/01/2013110.89ILS07/02/2013אינטרנט
0200B010002941708030"גלאון זהבה300308621900001169הוצאות שירותי כבליםKR24/12/2012210.00ILS07/02/2013כבלים



0200B010002941800250גלאון זהבה300308621900001170טלפוניםKR07/01/201381.11ILS12/12 07/02/2013 בזק
0200B010006641800260לוי אבקסיס אורלי300303811900001193פלאפוניםKR14/01/2013204.42ILS1/13 07/02/2013סלולרי
0200B010007341700300לנדאו עוזי300037571900001144תחזוקת תקשורתKR10/09/201256.06ILS07/02/2013אינטרנט
0200B010007341700300לנדאו עוזי300037571900001145תחזוקת תקשורתKR10/10/201257.42ILS07/02/2013אינטרנט
0200B010007341700300לנדאו עוזי300037571900001146תחזוקת תקשורתKR10/11/201258.41ILS07/02/2013אינטרנט
0200B010007341700300לנדאו עוזי300037571900001147תחזוקת תקשורתKR10/12/201258.41ILS07/02/2013אינטרנט
0200B010007341700300לנדאו עוזי300037571900001148תחזוקת תקשורתKR10/01/201358.41ILS07/02/2013אינטרנט
0200B010007341700300לנדאו עוזי300037571900001149תחזוקת תקשורתKR14/01/2013203.03ILS07/02/2013אינטרנט
0200B010007641708030"חסון יואל300202291900001191הוצאות שירותי כבליםKR31/12/2012206.76ILS12/12 07/02/2013סלולרי
0200B010007641800260חסון יואל300202291900001189פלאפוניםKR25/12/201219.25ILS12/12 07/02/2013סלולרי
0200B010007641800260חסון יואל300202291900001190פלאפוניםKR31/12/2012178.33ILS12/12 07/02/2013סלולרי
0200B010007841800260שמיר בלאט ריאל300305241900001188פלאפוניםKR01/01/201364.39ILS1/13 07/02/2013סלולרי
0200B010007941700250יחימוביץ שלי רחל300310701900001157תחזוקת תוכנהKR31/08/201258.00ILS07/02/2013חדר ישיבות וירטואלי
0200B010007941700250יחימוביץ שלי רחל300310701900001158תחזוקת תוכנהKR30/11/201258.50ILS07/02/2013חדר ישיבות וירטואלי
0200B010007941800260יחימוביץ שלי רחל300310701900001159פלאפוניםKR01/07/201294.48ILS7/12 07/02/2013מודם
0200B010007941800260יחימוביץ שלי רחל300310701900001160פלאפוניםKR01/08/201294.48ILS8/12 07/02/2013מודם
0200B010007941800260יחימוביץ שלי רחל300310701900001161פלאפוניםKR01/10/201295.30ILS10/12 07/02/2013מודם
0200B010007941800260יחימוביץ שלי רחל300310701900001162פלאפוניםKR01/01/201395.30ILS1/13 07/02/2013מודם
0200B010008441800000מיכאלי אברהם300303011900001136ציוד משרדי ושונותKR04/02/201344.99ILS07/02/2013ציוד משרדי
0200B010008441800000מיכאלי אברהם300303011900001137ציוד משרדי ושונותKR04/02/2013152.98ILS07/02/2013ציוד משרדי
0200B010008441800300מיכאלי אברהם300303011900001135אירוח וכיבודיםKR30/01/2013235.27ILS07/02/2013כיבוד קל
0200B010008641800260מילר אלכס300309631900001195פלאפוניםKR25/08/201219.00ILS8/12 07/02/2013סלולרי
0200B010008741800250נהרי משולם300060731900001182טלפוניםKR23/01/2013253.37ILS11-12/12 07/02/2013בזק
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900001183פלאפוניםKR07/01/2013180.14ILS1/13 07/02/2013מודם
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900001184פלאפוניםKR01/01/2013238.00ILS1/13 07/02/2013סלולרי
0200B010010541800000מיכאלי סאמואלסון אנסטסיה300309741900001163ציוד משרדי ושונותKR14/01/2013877.00ILS07/02/2013ציוד משרדי
0200B010010641800260צרצור אברהים300307631900001154פלאפוניםKR02/01/2013156.56ILS1/13 07/02/2013סלולרי
0200B010011341800000מלאי פריטים כלליים108000804900686758ציוד משרדי ושונותWA07/02/201313.33ILS07/02/2013חני ברלינר ע.פ שי פירון
0200B010011341800000מלאי פריטים כלליים108000804900686758ציוד משרדי ושונותWA07/02/20135.85ILS07/02/2013חני ברלינר ע.פ שי פירון
0200B010011341800000מלאי פריטים כלליים108000804900686758ציוד משרדי ושונותWA07/02/20130.81ILS07/02/2013חני ברלינר ע.פ שי פירון
0200B010011341800000מלאי פריטים כלליים108000804900686758ציוד משרדי ושונותWA07/02/20130.54ILS07/02/2013חני ברלינר ע.פ שי פירון
0200B010011341800000מלאי פריטים כלליים108000804900686758ציוד משרדי ושונותWA07/02/20136.46ILS07/02/2013חני ברלינר ע.פ שי פירון
0200B010011741708030"קירשנבאום פניה300303111900001174הוצאות שירותי כבליםKR22/08/2012210.00ILS07/02/2013כבלים
0200B010011741708030"קירשנבאום פניה300303111900001175הוצאות שירותי כבליםKR21/09/2012210.00ILS07/02/2013כבלים
0200B010011741708030"קירשנבאום פניה300303111900001176הוצאות שירותי כבליםKR24/10/2012210.00ILS07/02/2013כבלים
0200B010011741800260רבין ויקטוריה300310001900001171פלאפוניםKR01/12/2012181.81ILS12/12 07/02/2013סלולרי
0200B010011841800260שמאלוב-ברקוביץ יוליה300311221900001172פלאפוניםKR14/01/2013370.95ILS---71.52 07/02/2013מודם+נייד
0200B010012241800260שי נחמן300310011900001155פלאפוניםKR14/08/2012246.95ILS8/12 07/02/2013מודם
0200B010012241800260שי נחמן300310011900001156פלאפוניםKR14/12/201274.76ILS12/12  07/02/2013מודם
0200B010013041800260אגבאריה עפו300303271900001173פלאפוניםKR07/01/2013300.73ILS1/13 07/02/2013סלולרי
0200B010013341800260וייס יפעת לבנה300305451900001164פלאפוניםKR01/12/2012101.33ILS12/12 07/02/2013סלולרי
0200B010014041700250קפלנסקי דן405320151900001194תחזוקת תוכנהKR10/01/20136090.00ILS07/02/2013ניהול אתר
0200B010015041800260כהן הראל300304101900001197פלאפוניםKR15/01/2013186.38ILS1/13 07/02/2013סלולרי
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900686752ציוד משרדי ושונותWA07/02/2013358.72ILS07/02/2013
0200B010018141800200מגדלה גאלב300065721900001186דואר ומשלוחיםKR03/02/2013806.00ILS07/02/2013דברי דואר
0200B010018141800250מגדלה גאלב300065721900001185טלפוניםKR26/12/2012615.00ILS11/12 07/02/2013בזק
0200B010019241800000פלסנר יוחנן300303031900001165ציוד משרדי ושונותKR28/01/201395.98ILS07/02/2013ציוד משרדי
0200B010004541800260גולדפרב דויטש אסף300305881900001234פלאפוניםKR01/02/201315.60ILS2/13 10/02/2013סלולרי
0200B010007141800260ליצמן יעקב300153711900001201פלאפוניםKR21/11/2012110.92ILS11/12 10/02/2013סלולרי
0200B010007141800260ליצמן יעקב300153711900001202פלאפוניםKR21/12/2012352.58ILS12/12 10/02/2013סלולרי



0200B010007141800260ליצמן יעקב300153711900001203פלאפוניםKR21/01/2013368.14ILS1/13 10/02/2013סלולרי
0200B010011641700300שיטרית מאיר300002161900001227תחזוקת תקשורתKR21/12/201215.02ILS10/02/2013אינטרנט
0200B010011641700300שיטרית מאיר300002161900001228תחזוקת תקשורתKR10/01/201396.85ILS10/02/2013אינטרנט
0200B010011641700300שיטרית מאיר300002161900001229תחזוקת תקשורתKR20/01/201315.02ILS10/02/2013אינטרנט
0200B010011641800250שיטרית מאיר300002161900001230טלפוניםKR10/12/2012166.00ILS11/12 10/02/2013בזק
0200B010011641800250שיטרית מאיר300002161900001231טלפוניםKR10/01/2013154.74ILS12/12 10/02/2013בזק
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900001223פלאפוניםKR21/12/201244.05ILS12/12 10/02/2013סלולרי
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900001224פלאפוניםKR14/12/201269.70ILS12/12 10/02/2013סלולרי
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900001225פלאפוניםKR21/01/2013115.58ILS1/13 10/02/2013סלולרי
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900001226פלאפוניםKR14/01/201369.70ILS1/13 10/02/2013סלולרי
0200B010013741800260לוין בנימין עינב300306771900001232פלאפוניםKR27/01/201340.19ILS1/13 10/02/2013סלולרי
0200B010015441700250וויז גרופ מדיה בע"מ408253321900001235תחזוקת תוכנהKR05/02/2013468.00ILS10/02/2013אחסון אתר
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900687311ציוד משרדי ושונותWA10/02/2013-358.72ILS10/02/2013נעמה וקנין-ע.פ יוני שטבון
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900687311ציוד משרדי ושונותWA10/02/2013404.26ILS10/02/2013נעמה וקנין-ע.פ יוני שטבון
0200B010016841800000מלאי פריטים כלליים108000804900687057ציוד משרדי ושונותWA10/02/2013358.72ILS10/02/2013רטמן חנן ע.פ יאיר לפיד
0200B010016841800000מלאי פריטים כלליים108000804900687057ציוד משרדי ושונותWA10/02/20136.22ILS10/02/2013רטמן חנן ע.פ יאיר לפיד
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900687890ציוד משרדי ושונותWA11/02/201317.78ILS11/02/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900688272ציוד משרדי ושונותWA11/02/201366.40ILS11/02/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900688272ציוד משרדי ושונותWA11/02/20130.47ILS11/02/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900688272ציוד משרדי ושונותWA11/02/201388.88ILS11/02/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900688272ציוד משרדי ושונותWA11/02/201310.70ILS11/02/2013
0200B010000741800300אבסדזה נינו300310121900001365אירוח וכיבודיםKR04/02/201364.00ILS11/02/2013כיבוד קל
0200B010000841800300שלי עופר404639601900001332אירוח וכיבודיםKR30/11/20124201.00ILS11/02/2013כיבוד קל
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900001333פלאפוניםKR14/07/2012103.24ILS7/12 11/02/2013 סלולרי
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900001341פלאפוניםKR14/03/20125800.32ILS3/12 11/02/2013סלולרי
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900001342פלאפוניםKR14/09/2012103.64ILS9/12 11/02/2013סלולרי
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900001343פלאפוניםKR14/10/2012104.13ILS10/12 11/02/2013סלולרי
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900001344פלאפוניםKR14/04/2012138.99ILS4/1211/02/2013סלולרי
0200B010001341700300אורבך אורי שרגא300310691900001247תחזוקת תקשורתKR20/11/201251.07ILS11/02/2013אינטרט
0200B010001441800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900001319ציוד משרדי ושונותKR26/12/20124995.90ILS11/02/2013ציוד משרדי
0200B010002741800000מלאי פריטים כלליים108000804900687892ציוד משרדי ושונותWA11/02/2013358.72ILS11/02/2013רועי פרלמן-ע.פ בירן
0200B010002741800000מלאי פריטים כלליים108000804900687892ציוד משרדי ושונותWA11/02/20138.89ILS11/02/2013רועי פרלמן-ע.פ בירן
0200B010002741800000מלאי פריטים כלליים108000804900687892ציוד משרדי ושונותWA11/02/201335.90ILS11/02/2013רועי פרלמן-ע.פ בירן
0200B010002941708030"גלאון זהבה300308621900001345הוצאות שירותי כבליםKR24/01/2013210.00ILS11/02/2013כבלים
0200B010003141800000גפני משה רפאל300307101900001357ציוד משרדי ושונותKR06/01/201380.73ILS11/02/2013אפרכסת
0200B010003141800260גפני משה רפאל300307101900001354פלאפוניםKR14/12/2012104.21ILS12/12 11/02/2013סלולרי
0200B010004041800200וילף עינת300202301900001368דואר ומשלוחיםKR04/02/20131280.00ILS11/02/2013דברי דואר
0200B010004041800200וילף עינת300202301900001369דואר ומשלוחיםKR27/01/20131260.00ILS11/02/2013דברי דואר
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900687840ציוד משרדי ושונותWA11/02/20137.16ILS11/02/2013עודד פריד-ע.פ הופמן
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900687840ציוד משרדי ושונותWA11/02/201323.93ILS11/02/2013עודד פריד-ע.פ הופמן
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900687840ציוד משרדי ושונותWA11/02/201316.50ILS11/02/2013עודד פריד-ע.פ הופמן
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900687840ציוד משרדי ושונותWA11/02/201314.06ILS11/02/2013עודד פריד-ע.פ הופמן
0200B010004941800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900001312עיתונים יומיים וקטעיKR31/12/20121250.73ILS11/02/2013קטעי עיתונות
0200B010004941800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900001313עיתונים יומיים וקטעיKR31/10/2012964.08ILS11/02/2013קטעי עיתונות
0200B010004941800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900001314עיתונים יומיים וקטעיKR30/11/20121250.73ILS11/02/2013קטעי עיתונות
0200B010005841800000מלאי פריטים כלליים108000804900687564ציוד משרדי ושונותWA11/02/20133.58ILS11/02/2013אביעד כהן-ע.פ מאיר כהן
0200B010006541708030"לבנת לימור אהבה300166781900001355הוצאות שירותי כבליםKR22/08/2012129.14ILS11/02/2013כבלים
0200B010006741700200מלאי פריטים כלליים108000804900687715תחזוקת חומרהWA11/02/201381.20ILS11/02/2013אלעד מוסקוביץ ע.פ מיקי לו
0200B010006741800000מלאי פריטים כלליים108000804900687715ציוד משרדי ושונותWA11/02/201353.33ILS11/02/2013אלעד מוסקוביץ ע.פ מיקי לו
0200B010006741800000מלאי פריטים כלליים108000804900687715ציוד משרדי ושונותWA11/02/2013164.17ILS11/02/2013אלעד מוסקוביץ ע.פ מיקי לו



0200B010007041800000מלאי פריטים כלליים108000804900687558ציוד משרדי ושונותWA11/02/2013437.03ILS11/02/2013נוי אלראי ע.פ יאיר לפיד
0200B010007041800000מלאי פריטים כלליים108000804900687558ציוד משרדי ושונותWA11/02/201310.74ILS11/02/2013נוי אלראי ע.פ יאיר לפיד
0200B010007041800000מלאי פריטים כלליים108000804900687558ציוד משרדי ושונותWA11/02/20135.85ILS11/02/2013נוי אלראי ע.פ יאיר לפיד
0200B010007041800000מלאי פריטים כלליים108000804900687763ציוד משרדי ושונותWA11/02/201312.91ILS11/02/2013גילי ע.פ יאיר לפיד
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900687834ציוד משרדי ושונותWA11/02/20139.57ILS11/02/2013אלון לין גרין-ע.פ חנין
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900687834ציוד משרדי ושונותWA11/02/20131.48ILS11/02/2013אלון לין גרין-ע.פ חנין
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900687834ציוד משרדי ושונותWA11/02/20131.15ILS11/02/2013אלון לין גרין-ע.פ חנין
0200B010007541800000דנון דני בן יוסף300304091900001347ציוד משרדי ושונותKR19/12/2012320.00ILS11/02/2013אפרכסת
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900688453ציוד משרדי ושונותWA11/02/2013283.59ILS11/02/2013יצחק פול ע.פ דני דנון
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900688453ציוד משרדי ושונותWA11/02/201324.31ILS11/02/2013יצחק פול ע.פ דני דנון
0200B010007541800450ידיעות מינויים400114461900001358עיתונים יומיים וקטעיKR24/01/20131670.76ILS685860 1/14 11/02/2013מנוי עד
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900687575ציוד משרדי ושונותWA11/02/201366.40ILS11/02/2013איליה גרשנקרוין ע.פ שלי י
0200B010009641800200חוטובלי צפורה300304481900001367דואר ומשלוחיםKR28/01/201337.30ILS11/02/2013דברי דואר
0200B010009641800260בן גיגי יוסף דוד300306731900001353פלאפוניםKR01/01/2013590.96ILS1/13 11/02/2013סלולרי
0200B010009641800260ביפר תקשורת ישראל בע"מ400012271900001366פלאפוניםKR21/01/2013159.00ILS11/02/2013חריגי הודעות ח"כ חוטובלי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900687809ציוד משרדי ושונותWA11/02/201318.01ILS11/02/2013הילה סובול ע.פ ניסן סלומי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900687809ציוד משרדי ושונותWA11/02/201315.48ILS11/02/2013הילה סובול ע.פ ניסן סלומי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900687809ציוד משרדי ושונותWA11/02/201329.26ILS11/02/2013הילה סובול ע.פ ניסן סלומי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900687809ציוד משרדי ושונותWA11/02/201326.67ILS11/02/2013הילה סובול ע.פ ניסן סלומי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900687809ציוד משרדי ושונותWA11/02/201366.40ILS11/02/2013הילה סובול ע.פ ניסן סלומי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900687809ציוד משרדי ושונותWA11/02/20134.07ILS11/02/2013הילה סובול ע.פ ניסן סלומי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900687809ציוד משרדי ושונותWA11/02/201342.21ILS11/02/2013הילה סובול ע.פ ניסן סלומי
0200B010010241700200מלאי פריטים כלליים108000804900687865תחזוקת חומרהWA11/02/201365.00ILS11/02/2013עזית סלם-ע.פ עמיר פרץ
0200B010010941800300צלנר יובל300331951900001370אירוח וכיבודיםKR18/01/2013179.00ILS11/02/2013כיבוד קל
0200B010010941800300צלנר יובל300331951900001371אירוח וכיבודיםKR30/01/2013388.00ILS11/02/2013כיבוד קל
0200B010010941800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900001352עיתונים יומיים וקטעיKR31/12/20121131.14ILS11/02/2013קטעי עיתונות
0200B010011341700200מלאי פריטים כלליים108000804900687855תחזוקת חומרהWA11/02/201365.00ILS11/02/2013חני ברלינר-ע.פ שי פירון
0200B010011741700250בדק מדיה בע"מ402954751900001330תחזוקת תוכנהKR01/01/2013819.00ILS11/02/2013אחזקת ותמיכה של בלוג
0200B010011741700250בדק מדיה בע"מ402954751900001331תחזוקת תוכנהKR03/02/2013819.00ILS11/02/2013אחזקת ותמיכה של בלוג
0200B010012241708030"שי נחמן300310011900001340הוצאות שירותי כבליםKR01/12/2012191.63ILS11/02/2013כבלים
0200B010012241800000שי נחמן300310011900001334ציוד משרדי ושונותKR01/01/2013187.00ILS11/02/2013ציוד משרדי
0200B010012241800000שי נחמן300310011900001337ציוד משרדי ושונותKR10/02/201364.00ILS11/02/2013ציוד משרדי+ספרות
0200B010012241800050שי נחמן300310011900001337ספרות מקצועיתKR10/02/201350.00ILS11/02/2013ציוד משרדי+ספרות
0200B010012241800250שי נחמן300310011900001338טלפוניםKR23/12/2012223.32ILS11/02/2013שיחות חו"ל
0200B010012241800250שי נחמן300310011900001339טלפוניםKR23/11/201291.30ILS11/02/2013שיחות חו"ל+אינטרנט
0200B010012241800260שי נחמן300310011900001335פלאפוניםKR14/01/201374.76ILS1/13 11/02/2013סלולרי
0200B010012241800300שי נחמן300310011900001336אירוח וכיבודיםKR05/01/2013529.00ILS11/02/2013כיבוד קל
0200B010013341800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900001310עיתונים יומיים וקטעיKR30/11/20121170.00ILS11/02/2013קטעי עיתונות
0200B010014141708030"אדרי יעקב300038311900001364הוצאות שירותי כבליםKR24/01/2013185.00ILS11/02/2013כבלים
0200B010014744000080רונן מיכל409322331900001349יחסי ציבורKR16/10/2012585.00ILS11/02/2013איפור לצורך עבודה
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900687852ציוד משרדי ושונותWA11/02/20138.89ILS11/02/2013מלי דביר ע.פ יפעת קריב
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900687852ציוד משרדי ושונותWA11/02/20137.16ILS11/02/2013מלי דביר ע.פ יפעת קריב
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900687852ציוד משרדי ושונותWA11/02/201323.94ILS11/02/2013מלי דביר ע.פ יפעת קריב
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900687852ציוד משרדי ושונותWA11/02/20131.63ILS11/02/2013מלי דביר ע.פ יפעת קריב
0200B010017341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688290ציוד משרדי ושונותWA11/02/201323.41ILS11/02/2013טל בנש ע.פ איילת שקד
0200B010017341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688290ציוד משרדי ושונותWA11/02/20133.26ILS11/02/2013טל בנש ע.פ איילת שקד
0200B010017341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688290ציוד משרדי ושונותWA11/02/20130.71ILS11/02/2013טל בנש ע.פ איילת שקד
0200B010017341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688290ציוד משרדי ושונותWA11/02/20136.46ILS11/02/2013טל בנש ע.פ איילת שקד
0200B010017341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688290ציוד משרדי ושונותWA11/02/201314.77ILS11/02/2013טל בנש ע.פ איילת שקד
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900687723ציוד משרדי ושונותWA11/02/20137.16ILS11/02/2013יוהנס אזנאו ע.פ פנינה תמנ



0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900687723ציוד משרדי ושונותWA11/02/20132.52ILS11/02/2013יוהנס אזנאו ע.פ פנינה תמנ
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900687760ציוד משרדי ושונותWA11/02/201332.67ILS11/02/2013יונן אדלר-ע.פ תמנו
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900687760ציוד משרדי ושונותWA11/02/201353.33ILS11/02/2013יונן אדלר-ע.פ תמנו
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900687760ציוד משרדי ושונותWA11/02/20132.52ILS11/02/2013יונן אדלר-ע.פ תמנו
0200B010019241800450פלסנר יוחנן300303031900001359עיתונים יומיים וקטעיKR01/10/2012140.03ILS9/12 11/02/2013עיתון  מעריב
0200B010019241800450פלסנר יוחנן300303031900001360עיתונים יומיים וקטעיKR01/11/2012149.00ILS10/12 11/02/2013עיתון  מעריב
0200B010019241800450פלסנר יוחנן300303031900001361עיתונים יומיים וקטעיKR01/12/2012149.00ILS11/12 11/02/2013עיתון  מעריב
0200B010019241800450פלסנר יוחנן300303031900001362עיתונים יומיים וקטעיKR01/01/2013149.00ILS12/12 11/02/2013עיתון  מעריב
0200B010019241800450פלסנר יוחנן300303031900001363עיתונים יומיים וקטעיKR01/02/2013149.00ILS01/13 11/02/2013עיתון  מעריב
0200B010019741700200מלאי פריטים כלליים108000804900688273תחזוקת חומרהWA11/02/201316.71ILS11/02/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900687891ציוד משרדי ושונותWA11/02/2013-21.38ILS11/02/2013יעקב מורגנבסר-ע.פ מקלב
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900688273ציוד משרדי ושונותWA11/02/2013132.79ILS11/02/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900688273ציוד משרדי ושונותWA11/02/201326.76ILS11/02/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900688273ציוד משרדי ושונותWA11/02/201325.81ILS11/02/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900688273ציוד משרדי ושונותWA11/02/201326.73ILS11/02/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900688273ציוד משרדי ושונותWA11/02/20134.88ILS11/02/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900688273ציוד משרדי ושונותWA11/02/201339.00ILS11/02/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900688273ציוד משרדי ושונותWA11/02/201330.02ILS11/02/2013
0200B010002141500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509000984586הוצאות שכר דירהRE16/01/2013-1.17ILS1/13 12/02/2013שכ"ד
0200B010002141500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001458573הוצאות שכר דירהWE12/02/20131501.11ILS12/02/2013
0200B010003941700200מלאי פריטים כלליים108000804900688816תחזוקת חומרהWA12/02/201365.00ILS12/02/2013אסףוייס ע.פ יעל גרמן
0200B010004241700200מלאי פריטים כלליים108000804900688722תחזוקת חומרהWA12/02/201381.20ILS12/02/2013ניסים כהן
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900688722ציוד משרדי ושונותWA12/02/201345.00ILS12/02/2013ניסים כהן
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900688722ציוד משרדי ושונותWA12/02/2013230.19ILS12/02/2013ניסים כהן
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900688722ציוד משרדי ושונותWA12/02/20138.19ILS12/02/2013ניסים כהן
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900688722ציוד משרדי ושונותWA12/02/2013358.72ILS12/02/2013ניסים כהן
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900688722ציוד משרדי ושונותWA12/02/201330.97ILS12/02/2013ניסים כהן
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900688722ציוד משרדי ושונותWA12/02/201336.02ILS12/02/2013ניסים כהן
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900688722ציוד משרדי ושונותWA12/02/201333.53ILS12/02/2013ניסים כהן
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900688722ציוד משרדי ושונותWA12/02/201346.88ILS12/02/2013ניסים כהן
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900688722ציוד משרדי ושונותWA12/02/201326.56ILS12/02/2013ניסים כהן
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900688722ציוד משרדי ושונותWA12/02/201342.21ILS12/02/2013ניסים כהן
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900688722ציוד משרדי ושונותWA12/02/201361.33ILS12/02/2013ניסים כהן
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900688723ציוד משרדי ושונותWA12/02/201311.01ILS12/02/2013עודד
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900688723ציוד משרדי ושונותWA12/02/20135.85ILS12/02/2013עודד
0200B010005241800250גנאים מסעוד300308241900001407טלפוניםKR07/12/2012181.52ILS11/12 12/02/2013בזק לשכה
0200B010005241800250גנאים מסעוד300308241900001408טלפוניםKR07/01/2013200.33ILS12/12 12/02/2013בזק לשכה
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688639ציוד משרדי ושונותWA12/02/201323.93ILS12/02/2013ליאט הלבץ ע.פ בועז טופורו
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688777ציוד משרדי ושונותWA12/02/2013358.72ILS12/02/2013אור שירי ע.פ בעז טופורובס
0200B010006141708030"כץ חיים300304391900001377הוצאות שירותי כבליםKR31/12/2012210.00ILS12/02/2013כבלים
0200B010006141800250כץ חיים300304391900001376טלפוניםKR01/01/201314.48ILS12/02/2013שיחות חו"ל
0200B010006141800260כץ חיים300304391900001378פלאפוניםKR14/01/201339.71ILS1/13 12/02/2013סלולרי
0200B010007312000040לנדאו עוזי300037571900001399חומרת מחשביםKR29/01/2013731.00ILS825 12/02/2013מכשיר משולב ברדר
0200B010008341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688804ציוד משרדי ושונותWA12/02/2013404.25ILS12/02/2013דנה
0200B010008341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688804ציוד משרדי ושונותWA12/02/2013117.99ILS12/02/2013דנה
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900688599ציוד משרדי ושונותWA12/02/201315.48ILS12/02/2013אורלי שמעוני-ע.פ מיכאלי א
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900688599ציוד משרדי ושונותWA12/02/201346.88ILS12/02/2013אורלי שמעוני-ע.פ מיכאלי א
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900688599ציוד משרדי ושונותWA12/02/20135.91ILS12/02/2013אורלי שמעוני-ע.פ מיכאלי א
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900688830ציוד משרדי ושונותWA12/02/201333.00ILS12/02/2013רביטל   ברזלאי-ע.פ מיכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900688830ציוד משרדי ושונותWA12/02/20135.91ILS12/02/2013רביטל   ברזלאי-ע.פ מיכאלי



0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900688830ציוד משרדי ושונותWA12/02/20139.94ILS12/02/2013רביטל   ברזלאי-ע.פ מיכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900688830ציוד משרדי ושונותWA12/02/20136.14ILS12/02/2013רביטל   ברזלאי-ע.פ מיכאלי
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900688742ציוד משרדי ושונותWA12/02/201321.86ILS12/02/2013אלה ברייר-ע.פ מצנע
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900688742ציוד משרדי ושונותWA12/02/201322.22ILS12/02/2013אלה ברייר-ע.פ מצנע
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900688742ציוד משרדי ושונותWA12/02/201347.87ILS12/02/2013אלה ברייר-ע.פ מצנע
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900688808ציוד משרדי ושונותWA12/02/201332.28ILS12/02/2013אלה
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900688783ציוד משרדי ושונותWA12/02/2013207.20ILS12/02/2013מיכל שמעון-ע.פאורית סטרוק
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688642ציוד משרדי ושונותWA12/02/20133.71ILS12/02/2013שאדי חליליה ע.פ חנא סוייד
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688642ציוד משרדי ושונותWA12/02/201313.33ILS12/02/2013שאדי חליליה ע.פ חנא סוייד
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688642ציוד משרדי ושונותWA12/02/201313.11ILS12/02/2013שאדי חליליה ע.פ חנא סוייד
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688642ציוד משרדי ושונותWA12/02/201347.96ILS12/02/2013שאדי חליליה ע.פ חנא סוייד
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688642ציוד משרדי ושונותWA12/02/20135.85ILS12/02/2013שאדי חליליה ע.פ חנא סוייד
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688642ציוד משרדי ושונותWA12/02/20134.88ILS12/02/2013שאדי חליליה ע.פ חנא סוייד
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688642ציוד משרדי ושונותWA12/02/201347.86ILS12/02/2013שאדי חליליה ע.פ חנא סוייד
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688642ציוד משרדי ושונותWA12/02/20135.35ILS12/02/2013שאדי חליליה ע.פ חנא סוייד
0200B010011141800000מלאי פריטים כלליים108000804900688544ציוד משרדי ושונותWA12/02/201317.41ILS12/02/2013רבקה רביץ-ע.פ ריבלין
0200B010011641800260דן אורית300152821900001382פלאפוניםKR01/04/2012161.20ILS4/12 12/02/2013סלולרי
0200B010011641800260דן אורית300152821900001383פלאפוניםKR01/05/2012130.05ILS5/12 12/02/2013סלולרי
0200B010011641800260דן אורית300152821900001384פלאפוניםKR01/06/2012129.25ILS6/12 12/02/2013סלולרי
0200B010011641800260דן אורית300152821900001385פלאפוניםKR01/07/2012247.65ILS7/12 12/02/2013סלולרי
0200B010011641800260דן אורית300152821900001386פלאפוניםKR01/08/2012278.97ILS8/12 12/02/2013סלולרי
0200B010011641800260דן אורית300152821900001387פלאפוניםKR01/09/2012377.61ILS9/12 12/02/2013סלולרי
0200B010011641800260דן אורית300152821900001388פלאפוניםKR01/10/2012275.37ILS10/12 12/02/2013סלולרי
0200B010011641800260דן אורית300152821900001389פלאפוניםKR01/11/2012421.91ILS11/12 12/02/2013סלולרי
0200B010011641800260דן אורית300152821900001390פלאפוניםKR01/12/2012275.89ILS12/12 12/02/2013סלולרי
0200B010011641800260דן אורית300152821900001391פלאפוניםKR01/01/2013232.83ILS1/13 12/02/2013סלולרי
0200B010011741500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509000984625הוצאות שכר דירהRE01/02/2013-14.57ILS10.12 12/02/2013שכ"ד
0200B010011741500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001458602הוצאות שכר דירהWE12/02/20131597.05ILS12/02/2013
0200B010012741701050מלאי פריטים כלליים108000804900688556אחזקה  נוי ושונותWA12/02/20131.08ILS12/02/2013רן סלבצקי-ע.פ יעקב פרי
0200B010012741800000מלאי פריטים כלליים108000804900688556ציוד משרדי ושונותWA12/02/2013358.72ILS12/02/2013רן סלבצקי-ע.פ יעקב פרי
0200B010012741800000מלאי פריטים כלליים108000804900688556ציוד משרדי ושונותWA12/02/20135.35ILS12/02/2013רן סלבצקי-ע.פ יעקב פרי
0200B010012741800000מלאי פריטים כלליים108000804900688874ציוד משרדי ושונותWA12/02/20135.85ILS12/02/2013רן סלבצקי-ע.פ יעקב פרי
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900688775ציוד משרדי ושונותWA12/02/201334.03ILS12/02/2013מיכה צור ע.פ איתן כבל
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900688775ציוד משרדי ושונותWA12/02/201335.55ILS12/02/2013מיכה צור ע.פ איתן כבל
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900688775ציוד משרדי ושונותWA12/02/2013115.09ILS12/02/2013מיכה צור ע.פ איתן כבל
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900688775ציוד משרדי ושונותWA12/02/201384.41ILS12/02/2013מיכה צור ע.פ איתן כבל
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900688775ציוד משרדי ושונותWA12/02/201314.76ILS12/02/2013מיכה צור ע.פ איתן כבל
0200B010013141800260כבל איתן300310671900001412פלאפוניםKR14/12/201299.85ILS12/12 12/02/2013מודם
0200B010014341700200מלאי פריטים כלליים108000804900688673תחזוקת חומרהWA12/02/201330.28ILS12/02/2013ישראל ברייש ע.פ ישראל איי
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688673ציוד משרדי ושונותWA12/02/201322.22ILS12/02/2013ישראל ברייש ע.פ ישראל איי
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688673ציוד משרדי ושונותWA12/02/201321.86ILS12/02/2013ישראל ברייש ע.פ ישראל איי
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688673ציוד משרדי ושונותWA12/02/201328.77ILS12/02/2013ישראל ברייש ע.פ ישראל איי
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688673ציוד משרדי ושונותWA12/02/20137.03ILS12/02/2013ישראל ברייש ע.פ ישראל איי
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900688756ציוד משרדי ושונותWA12/02/201332.28ILS12/02/2013ישראל ברייש ע.פ ישראל איי
0200B010014841701050מלאי פריטים כלליים108000804900688839אחזקה  נוי ושונותWA12/02/20134.34ILS12/02/2013הינדאוי דביע ע.פ חנין זוע
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900688839ציוד משרדי ושונותWA12/02/20139.76ILS12/02/2013הינדאוי דביע ע.פ חנין זוע
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900688839ציוד משרדי ושונותWA12/02/20137.46ILS12/02/2013הינדאוי דביע ע.פ חנין זוע
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900688839ציוד משרדי ושונותWA12/02/20135.75ILS12/02/2013הינדאוי דביע ע.פ חנין זוע
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900688839ציוד משרדי ושונותWA12/02/201366.40ILS12/02/2013הינדאוי דביע ע.פ חנין זוע
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900688839ציוד משרדי ושונותWA12/02/20137.12ILS12/02/2013הינדאוי דביע ע.פ חנין זוע



0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900688839ציוד משרדי ושונותWA12/02/20135.35ILS12/02/2013הינדאוי דביע ע.פ חנין זוע
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900688839ציוד משרדי ושונותWA12/02/201335.17ILS12/02/2013הינדאוי דביע ע.פ חנין זוע
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900688839ציוד משרדי ושונותWA12/02/201353.33ILS12/02/2013הינדאוי דביע ע.פ חנין זוע
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900688839ציוד משרדי ושונותWA12/02/201324.31ILS12/02/2013הינדאוי דביע ע.פ חנין זוע
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900688839ציוד משרדי ושונותWA12/02/20131.27ILS12/02/2013הינדאוי דביע ע.פ חנין זוע
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900688839ציוד משרדי ושונותWA12/02/20130.47ILS12/02/2013הינדאוי דביע ע.פ חנין זוע
0200B010015241500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001458574הוצאות שכר דירהWE12/02/20132200.77ILS12/02/2013
0200B010015741700200מלאי פריטים כלליים108000804900688841תחזוקת חומרהWA12/02/201365.00ILS12/02/2013תמר קציר ע.פ עדי קול
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900688841ציוד משרדי ושונותWA12/02/20137.16ILS12/02/2013תמר קציר ע.פ עדי קול
0200B010016441700200מלאי פריטים כלליים108000804900688665תחזוקת חומרהWA12/02/2013211.22ILS12/02/2013עינב לוין -ע.פ שטרן
0200B010016441700200מלאי פריטים כלליים108000804900688665תחזוקת חומרהWA12/02/201330.28ILS12/02/2013עינב לוין -ע.פ שטרן
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900688665ציוד משרדי ושונותWA12/02/201323.98ILS12/02/2013עינב לוין -ע.פ שטרן
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900688663ציוד משרדי ושונותWA12/02/20135.85ILS12/02/2013אינה
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900688669ציוד משרדי ושונותWA12/02/201326.56ILS12/02/2013יונתן לאלו-ע.פ שלח
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900688512ציוד משרדי ושונותWA12/02/201311.70ILS12/02/2013ינון אדלר-ע.פ פנינה תמנו
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900688512ציוד משרדי ושונותWA12/02/20131.63ILS12/02/2013ינון אדלר-ע.פ פנינה תמנו
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900688512ציוד משרדי ושונותWA12/02/20136.31ILS12/02/2013ינון אדלר-ע.פ פנינה תמנו
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900688512ציוד משרדי ושונותWA12/02/201347.87ILS12/02/2013ינון אדלר-ע.פ פנינה תמנו
0200B010018141500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509000984592הוצאות שכר דירהRE13/12/2012-2.00ILS10-12/2012 12/02/2013שכ"ד
0200B010018141500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001458578הוצאות שכר דירהWE12/02/20134752.00ILS12/02/2013
0200B010019041500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001458571הוצאות שכר דירהWE12/02/20132289.68ILS12/02/2013
0200B010002041800250ברכה מוחמד300307431900001461טלפוניםKR20/01/2013190.10ILS12/12 13/02/2013בזק לשכה
0200B010002041800260ברכה מוחמד300307431900001458פלאפוניםKR21/01/2013175.19ILS1/13 13/02/2013מודם
0200B010002041800260ברכה מוחמד300307431900001459פלאפוניםKR21/01/2013266.00ILS1/13 13/02/2013סלולרי
0200B010003041800000מלאי פריטים כלליים108000804900689221ציוד משרדי ושונותWA13/02/20138.89ILS13/02/2013רעות קרני-ע.פ בן דהן
0200B010003041800000מלאי פריטים כלליים108000804900689221ציוד משרדי ושונותWA13/02/20134.37ILS13/02/2013רעות קרני-ע.פ בן דהן
0200B010003041800000מלאי פריטים כלליים108000804900689221ציוד משרדי ושונותWA13/02/20130.81ILS13/02/2013רעות קרני-ע.פ בן דהן
0200B010003041800000מלאי פריטים כלליים108000804900689221ציוד משרדי ושונותWA13/02/201323.93ILS13/02/2013רעות קרני-ע.פ בן דהן
0200B010004241700200מלאי פריטים כלליים108000804900689039תחזוקת חומרהWA13/02/201360.55ILS13/02/2013
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900689039ציוד משרדי ושונותWA13/02/2013398.38ILS13/02/2013
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900689039ציוד משרדי ושונותWA13/02/201357.55ILS13/02/2013
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900689039ציוד משרדי ושונותWA13/02/2013234.07ILS13/02/2013
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900689039ציוד משרדי ושונותWA13/02/2013106.66ILS13/02/2013
0200B010004341700200מלאי פריטים כלליים108000804900689059תחזוקת חומרהWA13/02/201360.55ILS13/02/2013
0200B010004341701050מלאי פריטים כלליים108000804900689059אחזקה  נוי ושונותWA13/02/20133.77ILS13/02/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689059ציוד משרדי ושונותWA13/02/20130.36ILS13/02/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689059ציוד משרדי ושונותWA13/02/20132.02ILS13/02/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689059ציוד משרדי ושונותWA13/02/20139.72ILS13/02/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689059ציוד משרדי ושונותWA13/02/201357.55ILS13/02/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689059ציוד משרדי ושונותWA13/02/201330.97ILS13/02/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689059ציוד משרדי ושונותWA13/02/20137.42ILS13/02/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689059ציוד משרדי ושונותWA13/02/201326.73ILS13/02/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689059ציוד משרדי ושונותWA13/02/20135.35ILS13/02/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689059ציוד משרדי ושונותWA13/02/20135.66ILS13/02/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689059ציוד משרדי ושונותWA13/02/201323.41ILS13/02/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689059ציוד משרדי ושונותWA13/02/20139.77ILS13/02/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689059ציוד משרדי ושונותWA13/02/2013358.72ILS13/02/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689059ציוד משרדי ושונותWA13/02/201313.82ILS13/02/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689059ציוד משרדי ושונותWA13/02/201359.00ILS13/02/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689059ציוד משרדי ושונותWA13/02/201342.21ILS13/02/2013



0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689059ציוד משרדי ושונותWA13/02/201365.33ILS13/02/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689059ציוד משרדי ושונותWA13/02/201361.33ILS13/02/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689059ציוד משרדי ושונותWA13/02/2013140.63ILS13/02/2013
0200B010005841800000מלאי פריטים כלליים108000804900689313ציוד משרדי ושונותWA13/02/20135.85ILS13/02/2013אביעד כהן ע.פ מאיר כהן
0200B010005841800000מלאי פריטים כלליים108000804900689313ציוד משרדי ושונותWA13/02/201326.23ILS13/02/2013אביעד כהן ע.פ מאיר כהן
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900689088ציוד משרדי ושונותWA13/02/20133.58ILS13/02/2013אלנית שגב-ע.פ זבולון כלפה
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900689088ציוד משרדי ושונותWA13/02/20134.44ILS13/02/2013אלנית שגב-ע.פ זבולון כלפה
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900689088ציוד משרדי ושונותWA13/02/20131.63ILS13/02/2013אלנית שגב-ע.פ זבולון כלפה
0200B010006741800000מלאי פריטים כלליים108000804900689182ציוד משרדי ושונותWA13/02/201311.97ILS13/02/2013אלעד רוזגוביץ ע.פ מיקי לו
0200B010006741800000מלאי פריטים כלליים108000804900689182ציוד משרדי ושונותWA13/02/201326.67ILS13/02/2013אלעד רוזגוביץ ע.פ מיקי לו
0200B010006741800000מלאי פריטים כלליים108000804900689182ציוד משרדי ושונותWA13/02/20136.46ILS13/02/2013אלעד רוזגוביץ ע.פ מיקי לו
0200B010006841800000מלאי פריטים כלליים108000804900689156ציוד משרדי ושונותWA13/02/2013119.68ILS13/02/2013בנגי
0200B010006841800000מלאי פריטים כלליים108000804900689156ציוד משרדי ושונותWA13/02/201321.49ILS13/02/2013בנגי
0200B010006841800000מלאי פריטים כלליים108000804900689156ציוד משרדי ושונותWA13/02/201357.43ILS13/02/2013בנגי
0200B010006841800000מלאי פריטים כלליים108000804900689156ציוד משרדי ושונותWA13/02/201311.70ILS13/02/2013בנגי
0200B010006841800000מלאי פריטים כלליים108000804900689156ציוד משרדי ושונותWA13/02/201358.99ILS13/02/2013בנגי
0200B010006841800000מלאי פריטים כלליים108000804900689156ציוד משרדי ושונותWA13/02/201317.72ILS13/02/2013בנגי
0200B010006841800000מלאי פריטים כלליים108000804900689156ציוד משרדי ושונותWA13/02/20132.52ILS13/02/2013בנגי
0200B010006841800000מלאי פריטים כלליים108000804900689156ציוד משרדי ושונותWA13/02/20136.69ILS13/02/2013בנגי
0200B010006841800000מלאי פריטים כלליים108000804900689157ציוד משרדי ושונותWA13/02/20130.84ILS13/02/2013במגי
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689155ציוד משרדי ושונותWA13/02/2013207.20ILS13/02/2013סאמר
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900689251ציוד משרדי ושונותWA13/02/201366.40ILS13/02/2013אלינולר-ע.פ פייגלין
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900689251ציוד משרדי ושונותWA13/02/201322.22ILS13/02/2013אלינולר-ע.פ פייגלין
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900689251ציוד משרדי ושונותWA13/02/201311.70ILS13/02/2013אלינולר-ע.פ פייגלין
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900689251ציוד משרדי ושונותWA13/02/20131.63ILS13/02/2013אלינולר-ע.פ פייגלין
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900689251ציוד משרדי ושונותWA13/02/20135.91ILS13/02/2013אלינולר-ע.פ פייגלין
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900689251ציוד משרדי ושונותWA13/02/2013291.36ILS13/02/2013אלינולר-ע.פ פייגלין
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900689061ציוד משרדי ושונותWA13/02/201311.70ILS13/02/2013מורן ריכמן-ע.פ פרי'ג
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900689061ציוד משרדי ושונותWA13/02/201313.11ILS13/02/2013מורן ריכמן-ע.פ פרי'ג
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900689061ציוד משרדי ושונותWA13/02/201313.33ILS13/02/2013מורן ריכמן-ע.פ פרי'ג
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900689061ציוד משרדי ושונותWA13/02/201323.93ILS13/02/2013מורן ריכמן-ע.פ פרי'ג
0200B010013341800260וייס יפעת לבנה300305451900001463פלאפוניםKR01/01/201388.16ILS1/13 13/02/2013סלולרי
0200B010014441800000מלאי פריטים כלליים108000804900689234ציוד משרדי ושונותWA13/02/201317.56ILS13/02/2013אורית משה ע.פ דוד צור
0200B010014441800000מלאי פריטים כלליים108000804900689234ציוד משרדי ושונותWA13/02/20131.63ILS13/02/2013אורית משה ע.פ דוד צור
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900689154ציוד משרדי ושונותWA13/02/20131.26ILS13/02/2013מלי דביר-ע.פ קריב
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900689272ציוד משרדי ושונותWA13/02/20135.85ILS13/02/2013מלי דביר ע.פ יפעת קריב
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900689092ציוד משרדי ושונותWA13/02/2013358.72ILS13/02/2013ינון אדלר-ע.פ תמנו-שטה
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900689559ציוד משרדי ושונותWA14/02/2013385.03ILS14/02/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010005641800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900001481עיתונים יומיים וקטעיKR13/02/20132603.52ILS16/1/13-15/1/14 17/02/2013אמנון כהן
0200B010012741800000מלאי פריטים כלליים108000804900690283ציוד משרדי ושונותWA17/02/20131.07ILS17/02/2013רן סלבצקי ע.פ יעקב פרי
0200B010012741800000מלאי פריטים כלליים108000804900690283ציוד משרדי ושונותWA17/02/20130.81ILS17/02/2013רן סלבצקי ע.פ יעקב פרי
0200B010012741800000מלאי פריטים כלליים108000804900690283ציוד משרדי ושונותWA17/02/201313.11ILS17/02/2013רן סלבצקי ע.פ יעקב פרי
0200B010017541700200מלאי פריטים כלליים108000804900689985תחזוקת חומרהWA17/02/2013430.30ILS17/02/2013יוהנס אזנאו ע.פ פנינה תמנ
0200B010001341800000מלאי פריטים כלליים108000804900690529ציוד משרדי ושונותWA18/02/2013358.72ILS18/02/2013אורי אורבך
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900690636ציוד משרדי ושונותWA18/02/2013-5.75ILS18/02/2013טנא אהוד ע.פ שמעון אוחיון
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900690636ציוד משרדי ושונותWA18/02/2013-49.54ILS18/02/2013טנא אהוד ע.פ שמעון אוחיון
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900690635ציוד משרדי ושונותWA18/02/201339.84ILS18/02/2013טנא אהוד ע.פ שמעון אוחיון
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900690635ציוד משרדי ושונותWA18/02/201322.22ILS18/02/2013טנא אהוד ע.פ שמעון אוחיון
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900690635ציוד משרדי ושונותWA18/02/20132.44ILS18/02/2013טנא אהוד ע.פ שמעון אוחיון
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900690635ציוד משרדי ושונותWA18/02/201311.70ILS18/02/2013טנא אהוד ע.פ שמעון אוחיון



0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900690635ציוד משרדי ושונותWA18/02/20135.75ILS18/02/2013טנא אהוד ע.פ שמעון אוחיון
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900690635ציוד משרדי ושונותWA18/02/20139.72ILS18/02/2013טנא אהוד ע.פ שמעון אוחיון
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900690635ציוד משרדי ושונותWA18/02/201355.05ILS18/02/2013טנא אהוד ע.פ שמעון אוחיון
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900690636ציוד משרדי ושונותWA18/02/201338.29ILS18/02/2013טנא אהוד ע.פ שמעון אוחיון
0200B010001841701050מלאי פריטים כלליים108000804900690736אחזקה  נוי ושונותWA18/02/20131.08ILS18/02/2013עומר שכטר ע.פ אופיר אקוני
0200B010001841800000מלאי פריטים כלליים108000804900690736ציוד משרדי ושונותWA18/02/20132.44ILS18/02/2013עומר שכטר ע.פ אופיר אקוני
0200B010001841800000מלאי פריטים כלליים108000804900690736ציוד משרדי ושונותWA18/02/20132.47ILS18/02/2013עומר שכטר ע.פ אופיר אקוני
0200B010001841800000מלאי פריטים כלליים108000804900690736ציוד משרדי ושונותWA18/02/20134.86ILS18/02/2013עומר שכטר ע.פ אופיר אקוני
0200B010001841800000מלאי פריטים כלליים108000804900690736ציוד משרדי ושונותWA18/02/201366.40ILS18/02/2013עומר שכטר ע.פ אופיר אקוני
0200B010001841800000מלאי פריטים כלליים108000804900690736ציוד משרדי ושונותWA18/02/201342.21ILS18/02/2013עומר שכטר ע.פ אופיר אקוני
0200B010001841800000מלאי פריטים כלליים108000804900690736ציוד משרדי ושונותWA18/02/201357.55ILS18/02/2013עומר שכטר ע.פ אופיר אקוני
0200B010001841800000מלאי פריטים כלליים108000804900690736ציוד משרדי ושונותWA18/02/201328.13ILS18/02/2013עומר שכטר ע.פ אופיר אקוני
0200B010001841800000מלאי פריטים כלליים108000804900690736ציוד משרדי ושונותWA18/02/20132.05ILS18/02/2013עומר שכטר ע.פ אופיר אקוני
0200B010001841800000מלאי פריטים כלליים108000804900690736ציוד משרדי ושונותWA18/02/20133.58ILS18/02/2013עומר שכטר ע.פ אופיר אקוני
0200B010001841800000מלאי פריטים כלליים108000804900690736ציוד משרדי ושונותWA18/02/20130.71ILS18/02/2013עומר שכטר ע.פ אופיר אקוני
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900690957ציוד משרדי ושונותWA18/02/20136.46ILS18/02/2013יהודה וצלר-ע.פ אשר
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900690957ציוד משרדי ושונותWA18/02/201322.22ILS18/02/2013יהודה וצלר-ע.פ אשר
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900690957ציוד משרדי ושונותWA18/02/201317.91ILS18/02/2013יהודה וצלר-ע.פ אשר
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900690957ציוד משרדי ושונותWA18/02/201322.15ILS18/02/2013יהודה וצלר-ע.פ אשר
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900690957ציוד משרדי ושונותWA18/02/201319.14ILS18/02/2013יהודה וצלר-ע.פ אשר
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900690957ציוד משרדי ושונותWA18/02/201323.44ILS18/02/2013יהודה וצלר-ע.פ אשר
0200B010003241800000מלאי פריטים כלליים108000804900690606ציוד משרדי ושונותWA18/02/201313.11ILS18/02/2013תמר קנר ע.פ נפתלי בנט
0200B010003241800000מלאי פריטים כלליים108000804900690606ציוד משרדי ושונותWA18/02/20135.85ILS18/02/2013תמר קנר ע.פ נפתלי בנט
0200B010003241800000מלאי פריטים כלליים108000804900690606ציוד משרדי ושונותWA18/02/20136.22ILS18/02/2013תמר קנר ע.פ נפתלי בנט
0200B010003241800000מלאי פריטים כלליים108000804900690606ציוד משרדי ושונותWA18/02/20130.81ILS18/02/2013תמר קנר ע.פ נפתלי בנט
0200B010003241800000מלאי פריטים כלליים108000804900690606ציוד משרדי ושונותWA18/02/20130.18ILS18/02/2013תמר קנר ע.פ נפתלי בנט
0200B010004541500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001462217הוצאות שכר דירהWE18/02/20135395.08ILS18/02/2013
0200B010004941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509000989401הוצאות שכר דירהRE01/02/2013-2.87ILS2-4.2013 18/02/2013שכ"ד
0200B010004941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001462214הוצאות שכר דירהWE18/02/20136602.31ILS18/02/2013
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900690569ציוד משרדי ושונותWA18/02/20136.46ILS18/02/2013נאור שירי-ע.פ טופורובסקי
0200B010005541701050מלאי פריטים כלליים108000804900690616אחזקה  נוי ושונותWA18/02/20131.08ILS18/02/2013נטע כץ ע.פ מוטי יוגב
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900690616ציוד משרדי ושונותWA18/02/20130.32ILS18/02/2013נטע כץ ע.פ מוטי יוגב
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900690616ציוד משרדי ושונותWA18/02/201326.67ILS18/02/2013נטע כץ ע.פ מוטי יוגב
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900690616ציוד משרדי ושונותWA18/02/201314.32ILS18/02/2013נטע כץ ע.פ מוטי יוגב
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900690616ציוד משרדי ושונותWA18/02/201326.56ILS18/02/2013נטע כץ ע.פ מוטי יוגב
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900690616ציוד משרדי ושונותWA18/02/20136.46ILS18/02/2013נטע כץ ע.פ מוטי יוגב
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900690616ציוד משרדי ושונותWA18/02/20135.35ILS18/02/2013נטע כץ ע.פ מוטי יוגב
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900690616ציוד משרדי ושונותWA18/02/201335.90ILS18/02/2013נטע כץ ע.פ מוטי יוגב
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900690851ציוד משרדי ושונותWA18/02/20132.44ILS18/02/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900690851ציוד משרדי ושונותWA18/02/20135.85ILS18/02/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900690851ציוד משרדי ושונותWA18/02/20137.38ILS18/02/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900690851ציוד משרדי ושונותWA18/02/201324.31ILS18/02/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900690851ציוד משרדי ושונותWA18/02/20139.26ILS18/02/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900690851ציוד משרדי ושונותWA18/02/20131.68ILS18/02/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900690851ציוד משרדי ושונותWA18/02/20132.75ILS18/02/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900690860ציוד משרדי ושונותWA18/02/2013404.25ILS18/02/2013דב חנין
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900690781ציוד משרדי ושונותWA18/02/201382.09ILS18/02/2013איציק פול-ע.פ דנון
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900690781ציוד משרדי ושונותWA18/02/201325.00ILS18/02/2013איציק פול-ע.פ דנון
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900690781ציוד משרדי ושונותWA18/02/20136.46ILS18/02/2013איציק פול-ע.פ דנון
0200B010009741701050מלאי פריטים כלליים108000804900690618אחזקה  נוי ושונותWA18/02/20131.51ILS18/02/2013הילה סובול-סמולינסקי



0200B010009741701050מלאי פריטים כלליים108000804900690618אחזקה  נוי ושונותWA18/02/20132.17ILS18/02/2013הילה סובול-סמולינסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900690618ציוד משרדי ושונותWA18/02/201323.94ILS18/02/2013הילה סובול-סמולינסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900690618ציוד משרדי ושונותWA18/02/201310.70ILS18/02/2013הילה סובול-סמולינסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900690618ציוד משרדי ושונותWA18/02/20135.45ILS18/02/2013הילה סובול-סמולינסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900690618ציוד משרדי ושונותWA18/02/20138.89ILS18/02/2013הילה סובול-סמולינסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900690618ציוד משרדי ושונותWA18/02/20133.26ILS18/02/2013הילה סובול-סמולינסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900690618ציוד משרדי ושונותWA18/02/20135.51ILS18/02/2013הילה סובול-סמולינסקי
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900690868ציוד משרדי ושונותWA18/02/2013-207.20ILS18/02/2013שאדי חליליה-ע.פ סויד
0200B010010641701050מלאי פריטים כלליים108000804900690924אחזקה  נוי ושונותWA18/02/20130.75ILS18/02/2013
0200B010010641701050מלאי פריטים כלליים108000804900690924אחזקה  נוי ושונותWA18/02/20131.08ILS18/02/2013
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900690924ציוד משרדי ושונותWA18/02/201366.40ILS18/02/2013
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900690924ציוד משרדי ושונותWA18/02/201342.21ILS18/02/2013
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900690924ציוד משרדי ושונותWA18/02/2013234.39ILS18/02/2013
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900690924ציוד משרדי ושונותWA18/02/201358.99ILS18/02/2013
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900690924ציוד משרדי ושונותWA18/02/20131.15ILS18/02/2013
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900690924ציוד משרדי ושונותWA18/02/20131.21ILS18/02/2013
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900690836ציוד משרדי ושונותWA18/02/20135.85ILS18/02/2013רביע הינדווי-ע.פ זועבי
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900690836ציוד משרדי ושונותWA18/02/201320.96ILS18/02/2013רביע הינדווי-ע.פ זועבי
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900690765ציוד משרדי ושונותWA18/02/20138.74ILS18/02/2013שקד מורג ע.פ מיכל רוזין
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900690765ציוד משרדי ושונותWA18/02/20137.16ILS18/02/2013שקד מורג ע.פ מיכל רוזין
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900690765ציוד משרדי ושונותWA18/02/20135.85ILS18/02/2013שקד מורג ע.פ מיכל רוזין
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900690765ציוד משרדי ושונותWA18/02/20136.53ILS18/02/2013שקד מורג ע.פ מיכל רוזין
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900690774ציוד משרדי ושונותWA18/02/201317.91ILS18/02/2013אסף גולפרב-ע.פ רוזנטל
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900690774ציוד משרדי ושונותWA18/02/20138.93ILS18/02/2013אסף גולפרב-ע.פ רוזנטל
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900690774ציוד משרדי ושונותWA18/02/201342.21ILS18/02/2013אסף גולפרב-ע.פ רוזנטל
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900690774ציוד משרדי ושונותWA18/02/201311.06ILS18/02/2013אסף גולפרב-ע.פ רוזנטל
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900690774ציוד משרדי ושונותWA18/02/20132.83ILS18/02/2013אסף גולפרב-ע.פ רוזנטל
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900690774ציוד משרדי ושונותWA18/02/20135.70ILS18/02/2013אסף גולפרב-ע.פ רוזנטל
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900690774ציוד משרדי ושונותWA18/02/2013132.80ILS18/02/2013אסף גולפרב-ע.פ רוזנטל
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900690774ציוד משרדי ושונותWA18/02/201312.91ILS18/02/2013אסף גולפרב-ע.פ רוזנטל
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900690774ציוד משרדי ושונותWA18/02/201317.56ILS18/02/2013אסף גולפרב-ע.פ רוזנטל
0200B010016841800000מלאי פריטים כלליים108000804900690742ציוד משרדי ושונותWA18/02/201313.33ILS18/02/2013חננן רטמן ע.פ יאיר שמיר
0200B010016841800000מלאי פריטים כלליים108000804900690742ציוד משרדי ושונותWA18/02/20134.97ILS18/02/2013חננן רטמן ע.פ יאיר שמיר
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900690671ציוד משרדי ושונותWA18/02/20134.07ILS18/02/2013יואנס
0200B010001441800260אזולאי אילת300024851900001609פלאפוניםKR01/02/2013980.67ILS2/13 19/02/2013 סלולרי
0200B010002141800250אילטוב רוברט300303081900001568טלפוניםKR31/10/2012106.39ILS9/12 19/02/2013 בזק
0200B010002741800000מלאי פריטים כלליים108000804900691414ציוד משרדי ושונותWA19/02/201366.40ILS19/02/2013רועי פרלמן-ע.פ מיכל בירן
0200B010002741800000מלאי פריטים כלליים108000804900691414ציוד משרדי ושונותWA19/02/201345.42ILS19/02/2013רועי פרלמן-ע.פ מיכל בירן
0200B010003041701050מלאי פריטים כלליים108000804900691093אחזקה  נוי ושונותWA19/02/20131.08ILS19/02/2013רעות קרני ע.פ אלי בן דהן
0200B010003041800000מלאי פריטים כלליים108000804900691093ציוד משרדי ושונותWA19/02/20136.46ILS19/02/2013רעות קרני ע.פ אלי בן דהן
0200B010003041800000מלאי פריטים כלליים108000804900691093ציוד משרדי ושונותWA19/02/20130.99ILS19/02/2013רעות קרני ע.פ אלי בן דהן
0200B010003041800000מלאי פריטים כלליים108000804900691093ציוד משרדי ושונותWA19/02/20135.85ILS19/02/2013רעות קרני ע.פ אלי בן דהן
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900691426ציוד משרדי ושונותWA19/02/201322.22ILS19/02/2013דורון בוסתן-ע.פ יחיאל בר
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900691426ציוד משרדי ושונותWA19/02/20135.85ILS19/02/2013דורון בוסתן-ע.פ יחיאל בר
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900691426ציוד משרדי ושונותWA19/02/20131.63ILS19/02/2013דורון בוסתן-ע.פ יחיאל בר
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900691426ציוד משרדי ושונותWA19/02/201313.28ILS19/02/2013דורון בוסתן-ע.פ יחיאל בר
0200B010005641800000אטיאס אופיס" הכל למשרד 1995 בע"מ"405324501700000009ציוד משרדי ושונותKG14/12/2012-473.00ILS19/02/2013ציוד משרדי
0200B010005641800000אטיאס אופיס" הכל למשרד 1995 בע"מ"405324501900001571ציוד משרדי ושונותKR31/12/2012112.00ILS19/02/2013ציוד משרדי
0200B010005641800000אטיאס אופיס" הכל למשרד 1995 בע"מ"405324501900001572ציוד משרדי ושונותKR30/12/20121568.00ILS19/02/2013ציוד משרדי
0200B010005641800000אטיאס אופיס" הכל למשרד 1995 בע"מ"405324501900001573ציוד משרדי ושונותKR05/11/20121338.00ILS19/02/2013ציוד משרדי



0200B010005641800250כהן אמנון300303091900001544טלפוניםKR07/01/2013182.34ILS11-12/12 19/02/2013בזק
0200B010006941800000מלאי פריטים כלליים108000804900691323ציוד משרדי ושונותWA19/02/20136.00ILS19/02/2013רות בלוב-ע.פ ליברמן
0200B010007241800000חנין דב-בוריס300307591900001558ציוד משרדי ושונותKR14/02/2013179.00ILS19/02/2013ציוד משרדי
0200B010007241800300חנין דב-בוריס300307591900001559אירוח וכיבודיםKR17/02/201376.76ILS19/02/2013 כיבוד קל
0200B010007241800450חנין דב-בוריס300307591900001553עיתונים יומיים וקטעיKR01/10/201236.75ILS9/12 19/02/2013מעריב
0200B010007241800450חנין דב-בוריס300307591900001554עיתונים יומיים וקטעיKR01/11/201249.00ILS10/12 19/02/2013מעריב
0200B010007241800450חנין דב-בוריס300307591900001555עיתונים יומיים וקטעיKR01/12/201249.00ILS11/12 19/02/2013מעריב
0200B010007241800450חנין דב-בוריס300307591900001556עיתונים יומיים וקטעיKR01/01/201349.00ILS12/12 19/02/2013מעריב
0200B010007241800450חנין דב-בוריס300307591900001557עיתונים יומיים וקטעיKR01/02/201349.00ILS1/13 19/02/2013מעריב
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691416ציוד משרדי ושונותWA19/02/201314.77ILS19/02/2013חני אמיניה ע.פ משה מזרחי
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691430ציוד משרדי ושונותWA19/02/201332.28ILS19/02/2013חני
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691430ציוד משרדי ושונותWA19/02/201366.66ILS19/02/2013חני
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691430ציוד משרדי ושונותWA19/02/201323.41ILS19/02/2013חני
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691430ציוד משרדי ושונותWA19/02/201310.90ILS19/02/2013חני
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691430ציוד משרדי ושונותWA19/02/20134.07ILS19/02/2013חני
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691430ציוד משרדי ושונותWA19/02/20132.02ILS19/02/2013חני
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691430ציוד משרדי ושונותWA19/02/20132.93ILS19/02/2013חני
0200B010008441700500מיכאלי אברהם300303011900001561חשמלKR28/01/2013130.15ILS19/02/2013 חשמל
0200B010008441800200מיכאלי אברהם300303011900001560דואר ומשלוחיםKR30/01/2013202.00ILS19/02/2013 דברי דואר
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900691432ציוד משרדי ושונותWA19/02/2013358.72ILS19/02/2013הילה סובול-ע.פ סלומינסקי
0200B010010041700300לוין יריב גדעון300311431900001567תחזוקת תקשורתKR10/01/201390.68ILS19/02/2013אינטרנט
0200B010012141701050מלאי פריטים כלליים108000804900691318אחזקה  נוי ושונותWA19/02/20132.17ILS19/02/2013טל ציון-ע.פ מירי רגב
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691318ציוד משרדי ושונותWA19/02/201366.40ILS19/02/2013טל ציון-ע.פ מירי רגב
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691318ציוד משרדי ושונותWA19/02/201384.41ILS19/02/2013טל ציון-ע.פ מירי רגב
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691318ציוד משרדי ושונותWA19/02/20139.76ILS19/02/2013טל ציון-ע.פ מירי רגב
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691318ציוד משרדי ושונותWA19/02/201324.58ILS19/02/2013טל ציון-ע.פ מירי רגב
0200B010012141800260כהן איתן300308011900001601פלאפוניםKR19/06/2012254.00ILS6/12 19/02/2013 סלולרי
0200B010012241700730שי נחמן300310011900001569הסעותKR20/12/2012600.00ILS19/02/2013נסיעה ללונדון -ועדת אחוץ
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900691438ציוד משרדי ושונותWA19/02/20130.89ILS19/02/2013אמגד אפריג ע.פ עסאוי פריג
0200B010013141700250הלחמי אסף יצחק405321091900001541תחזוקת תוכנהKR01/11/2012606.00ILS19/02/2013רישום לדומיין לשנתיים
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691289ציוד משרדי ושונותWA19/02/2013-11.50ILS19/02/2013לשכה איתן כבל
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691289ציוד משרדי ושונותWA19/02/2013-6.79ILS19/02/2013לשכה איתן כבל
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691289ציוד משרדי ושונותWA19/02/2013-57.55ILS19/02/2013לשכה איתן כבל
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691289ציוד משרדי ושונותWA19/02/2013-42.21ILS19/02/2013לשכה איתן כבל
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691289ציוד משרדי ושונותWA19/02/2013-35.55ILS19/02/2013לשכה איתן כבל
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691245ציוד משרדי ושונותWA19/02/201311.50ILS19/02/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691245ציוד משרדי ושונותWA19/02/20136.79ILS19/02/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691245ציוד משרדי ושונותWA19/02/201357.55ILS19/02/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691245ציוד משרדי ושונותWA19/02/201342.21ILS19/02/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691245ציוד משרדי ושונותWA19/02/201335.55ILS19/02/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691246ציוד משרדי ושונותWA19/02/201323.41ILS19/02/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691246ציוד משרדי ושונותWA19/02/201311.01ILS19/02/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691246ציוד משרדי ושונותWA19/02/201333.47ILS19/02/2013
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900691328ציוד משרדי ושונותWA19/02/201322.22ILS19/02/2013משה וינוקור ע.פ רינה פרנק
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900001538פלאפוניםKR20/01/201380.11ILS1/13 19/02/2013סלולרי
0200B010014841800450הוצאת עתון הארץ בע"מ40001037600000012עיתונים יומיים וקטעיK113/02/2013-3008.86ILS12/13  19/02/2013ע/ ח"כ זועבי חנין
0200B010014841800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900001552עיתונים יומיים וקטעיKR13/02/20133008.86ILS12/13  19/02/2013ע/ ח"כ זועבי חנין
0200B010015541800000והבה מגלי300195721900001570ציוד משרדי ושונותKR06/01/2013150.00ILS19/02/2013ציוד משרדי
0200B010015541800100חלבי מהא409339841900001610תרגומים והדפסותKR01/11/2012600.00ILS19/02/2013הדפסת ברכה
0200B010015641701050מלאי פריטים כלליים108000804900691184אחזקה  נוי ושונותWA19/02/20131.08ILS19/02/2013ח'אלד ענבתאוי ע.פ ג'מאל ז



0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900691184ציוד משרדי ושונותWA19/02/201366.40ILS19/02/2013ח'אלד ענבתאוי ע.פ ג'מאל ז
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900691184ציוד משרדי ושונותWA19/02/201322.15ILS19/02/2013ח'אלד ענבתאוי ע.פ ג'מאל ז
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900691184ציוד משרדי ושונותWA19/02/20135.35ILS19/02/2013ח'אלד ענבתאוי ע.פ ג'מאל ז
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900691184ציוד משרדי ושונותWA19/02/201357.55ILS19/02/2013ח'אלד ענבתאוי ע.פ ג'מאל ז
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900691431ציוד משרדי ושונותWA19/02/2013358.72ILS19/02/2013חאלד ענבתאוי-ע.פ זחלקה
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900691431ציוד משרדי ושונותWA19/02/20130.84ILS19/02/2013חאלד ענבתאוי-ע.פ זחלקה
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900691431ציוד משרדי ושונותWA19/02/20136.18ILS19/02/2013חאלד ענבתאוי-ע.פ זחלקה
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900691435ציוד משרדי ושונותWA19/02/201326.67ILS19/02/2013
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900691435ציוד משרדי ושונותWA19/02/20135.85ILS19/02/2013
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900691435ציוד משרדי ושונותWA19/02/201366.40ILS19/02/2013
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900691435ציוד משרדי ושונותWA19/02/20136.46ILS19/02/2013
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900691435ציוד משרדי ושונותWA19/02/201314.77ILS19/02/2013
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900691435ציוד משרדי ושונותWA19/02/2013140.63ILS19/02/2013
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900691435ציוד משרדי ושונותWA19/02/201349.25ILS19/02/2013
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900691437ציוד משרדי ושונותWA19/02/201342.21ILS19/02/2013יוליה צירוליק-ע.פ רזבוזוב
0200B010016741800000מלאי פריטים כלליים108000804900691185ציוד משרדי ושונותWA19/02/20135.85ILS19/02/2013יעל אדיב ע.פ שמולי איציק
0200B010016741800000מלאי פריטים כלליים108000804900691185ציוד משרדי ושונותWA19/02/20138.89ILS19/02/2013יעל אדיב ע.פ שמולי איציק
0200B010016741800000מלאי פריטים כלליים108000804900691185ציוד משרדי ושונותWA19/02/201326.56ILS19/02/2013יעל אדיב ע.פ שמולי איציק
0200B010017641800000מלאי פריטים כלליים108000804900691433ציוד משרדי ושונותWA19/02/20135.85ILS19/02/2013אוריאל שגיא ע.פ מועלם רפא
0200B010017641800000מלאי פריטים כלליים108000804900691433ציוד משרדי ושונותWA19/02/201331.11ILS19/02/2013אוריאל שגיא ע.פ מועלם רפא
0200B010017641800000מלאי פריטים כלליים108000804900691433ציוד משרדי ושונותWA19/02/20139.94ILS19/02/2013אוריאל שגיא ע.פ מועלם רפא
0200B010019041700300נפאע סעיד300310891900001545תחזוקת תקשורתKR19/01/201380.30ILS19/02/2013אינטרנט+שיחות
0200B010019041800250נפאע סעיד300310891900001545טלפוניםKR19/01/201339.06ILS19/02/2013אינטרנט+שיחות
0200B010019341701000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001463994הובלותWE19/02/20131638.00ILS19/02/2013
0200B010019740004230מקלב ישראל מאיר אורי300307501900001543החזר הוצאות נסיעהKR31/12/2012235.00ILS19/02/2013נסיעות למתנדב
0200B010019741800000מקלב ישראל מאיר אורי300307501900001542ציוד משרדי ושונותKR13/01/201384.10ILS19/02/2013ציוד משרדי
0200B010019741800200מקלב ישראל מאיר אורי300307501900001547דואר ומשלוחיםKR03/02/2013560.00ILS19/02/2013 דברי דואר
0200B010019741800260גולומב דוד300310621900001508פלאפוניםKR01/09/201294.17ILS9/1219/02/2013סלולרי
0200B010019741800260מקלב ישראל מאיר אורי300307501900001533פלאפוניםKR13/01/2013132.03ILS1/13 19/02/2013סלולרי
0200B010019741800260גולומב ישראל יצחק300305951900001534פלאפוניםKR01/11/201284.47ILS11/12 19/02/2013סלולרי
0200B010019741800260גולומב ישראל יצחק300305951900001535פלאפוניםKR01/12/201296.19ILS12/12 19/02/2013סלולרי
0200B010019741800300מקלב ישראל מאיר אורי300307501900001546אירוח וכיבודיםKR31/01/2013334.49ILS19/02/2013ציוד משרדי
0200B010001641701050מלאי פריטים כלליים108000804900691813אחזקה  נוי ושונותWA20/02/20133.25ILS20/02/2013אבו סעלוק ע.פ טלב אבו ערא
0200B010001641800000מלאי פריטים כלליים108000804900691813ציוד משרדי ושונותWA20/02/201310.70ILS20/02/2013אבו סעלוק ע.פ טלב אבו ערא
0200B010001641800000מלאי פריטים כלליים108000804900691813ציוד משרדי ושונותWA20/02/201353.33ILS20/02/2013אבו סעלוק ע.פ טלב אבו ערא
0200B010001641800000מלאי פריטים כלליים108000804900691813ציוד משרדי ושונותWA20/02/20132.85ILS20/02/2013אבו סעלוק ע.פ טלב אבו ערא
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900691585ציוד משרדי ושונותWA20/02/201332.17ILS20/02/2013טנא אהוד ע.פ שמעון אוחיון
0200B01000461200004020/02/2013292.00חומרת מחשביםILS20/02/2013מגרסה
0200B010004741800000מלאי פריטים כלליים108000804900691604ציוד משרדי ושונותWA20/02/201366.40ILS20/02/2013דורית יעקב ע.פ צחי הנגבי
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900691787ציוד משרדי ושונותWA20/02/201353.33ILS20/02/2013חגית סלמון ע.פ שמעון סולמ
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900691787ציוד משרדי ושונותWA20/02/20135.85ILS20/02/2013חגית סלמון ע.פ שמעון סולמ
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900691787ציוד משרדי ושונותWA20/02/201310.74ILS20/02/2013חגית סלמון ע.פ שמעון סולמ
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900691787ציוד משרדי ושונותWA20/02/201326.56ILS20/02/2013חגית סלמון ע.פ שמעון סולמ
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900691787ציוד משרדי ושונותWA20/02/201314.76ILS20/02/2013חגית סלמון ע.פ שמעון סולמ
0200B010005041701050מלאי פריטים כלליים108000804900691702אחזקה  נוי ושונותWA20/02/20132.17ILS20/02/2013דביר חודפי ע.פ אבי וורצמן
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900691702ציוד משרדי ושונותWA20/02/201326.56ILS20/02/2013דביר חודפי ע.פ אבי וורצמן
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900691702ציוד משרדי ושונותWA20/02/201311.70ILS20/02/2013דביר חודפי ע.פ אבי וורצמן
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900691702ציוד משרדי ושונותWA20/02/20138.89ILS20/02/2013דביר חודפי ע.פ אבי וורצמן
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900691702ציוד משרדי ושונותWA20/02/20135.50ILS20/02/2013דביר חודפי ע.פ אבי וורצמן
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900691702ציוד משרדי ושונותWA20/02/201310.70ILS20/02/2013דביר חודפי ע.פ אבי וורצמן



0200B010005841700200מלאי פריטים כלליים108000804900691855תחזוקת חומרהWA20/02/2013211.22ILS20/02/2013אביעד כהן- מאיר כהן
0200B010005841800000מלאי פריטים כלליים108000804900691855ציוד משרדי ושונותWA20/02/20131.63ILS20/02/2013אביעד כהן- מאיר כהן
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900691904ציוד משרדי ושונותWA20/02/201317.78ILS20/02/2013אילנית שגב ע.פ זבולון כלפ
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900691904ציוד משרדי ושונותWA20/02/20132.95ILS20/02/2013אילנית שגב ע.פ זבולון כלפ
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900691904ציוד משרדי ושונותWA20/02/20136.46ILS20/02/2013אילנית שגב ע.פ זבולון כלפ
0200B01000671200004020/02/2013-1755.00חומרת מחשביםILS10342629 20/02/2013אייפד ממחסן הכנסת ציוד
0200B01000671200004020/02/2013-2374.00חומרת מחשביםILSasus b970 x55a 20/02/2013מחשב נייד
0200B01000671200004020/02/2013-2374.00חומרת מחשביםILSasus b970 x55a 20/02/2013מחשב נייד
0200B01000671200004020/02/2013-590.00חומרת מחשביםILS20/02/2013תוכנת אופיס 2010 סטודנט
0200B01000671200004020/02/20131755.00חומרת מחשביםILS20/02/2013
0200B01000671200004020/02/20132374.00חומרת מחשביםILS20/02/2013
0200B01000671200004020/02/20132374.00חומרת מחשביםILS20/02/2013
0200B01000671200004020/02/2013590.00חומרת מחשביםILS20/02/2013
0200B01000671200004020/02/20131755.00חומרת מחשביםILS10342629 20/02/2013אייפד ממחסן הכנסת ציוד
0200B01000671200004020/02/20132374.00חומרת מחשביםILSasus b970 x55a 20/02/2013מחשב נייד
0200B01000671200004020/02/20132374.00חומרת מחשביםILSasus b970 x55a 20/02/2013מחשב נייד
0200B01000671200004020/02/2013590.00חומרת מחשביםILS20/02/2013תוכנת אופיס 2010 סטודנט
0200B01000671200004020/02/20132700.00חומרת מחשביםILSMX-S10 20/02/2013מצלמת וידאו סמסונג
0200B010007912000040פי.סי. אונליין בע"מ409330361900001620חומרת מחשביםKR10/02/20133965.00ILSasus ux31e 20/02/2013מחשב נייד
0200B010008041800000מלאי פריטים כלליים108000804900691542ציוד משרדי ושונותWA20/02/2013404.26ILS20/02/2013רחל ביתן-ע.פ הרשקוביץ
0200B010008441701050מלאי פריטים כלליים108000804900691767אחזקה  נוי ושונותWA20/02/20132.17ILS20/02/2013אורלי שמעוני ע.פ מיכאלי א
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900691767ציוד משרדי ושונותWA20/02/20134.88ILS20/02/2013אורלי שמעוני ע.פ מיכאלי א
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900691767ציוד משרדי ושונותWA20/02/20130.64ILS20/02/2013אורלי שמעוני ע.פ מיכאלי א
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900691767ציוד משרדי ושונותWA20/02/201359.00ILS20/02/2013אורלי שמעוני ע.פ מיכאלי א
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900691767ציוד משרדי ושונותWA20/02/201342.21ILS20/02/2013אורלי שמעוני ע.פ מיכאלי א
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900691767ציוד משרדי ושונותWA20/02/201323.44ILS20/02/2013אורלי שמעוני ע.פ מיכאלי א
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900691767ציוד משרדי ושונותWA20/02/201350.30ILS20/02/2013אורלי שמעוני ע.פ מיכאלי א
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900691749ציוד משרדי ושונותWA20/02/201317.78ILS20/02/2013מיכל שמעון ע.פ אורית סטרו
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900691749ציוד משרדי ושונותWA20/02/20133.25ILS20/02/2013מיכל שמעון ע.פ אורית סטרו
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900691749ציוד משרדי ושונותWA20/02/201311.70ILS20/02/2013מיכל שמעון ע.פ אורית סטרו
0200B01001031200004020/02/20131075.00חומרת מחשביםILShp officejet pro 8600 plus 20/02/2013מדפסת משולבת
0200B010011141800000מלאי פריטים כלליים108000804900691705ציוד משרדי ושונותWA20/02/20136.46ILS20/02/2013רבקה רביץ ע.פ רובי ריבלין
0200B01001131200004020/02/20132065.00חומרת מחשביםILSfu 0035 20/02/2013פקס פנסוניק
0200B01001131200004020/02/20132260.00חומרת מחשביםILS3010 20/02/2013מחשב נייד דל
0200B010013041800000מלאי פריטים כלליים108000804900691675ציוד משרדי ושונותWA20/02/201366.40ILS20/02/2013וסים חוסרי ע.פ עפואגבריה
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900691880ציוד משרדי ושונותWA20/02/201318.92ILS20/02/2013בועז אורדמן-ע.פ אריאל
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900691746ציוד משרדי ושונותWA20/02/20134.07ILS20/02/2013אינה דולזנסקי ע.פ עופר של
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900691746ציוד משרדי ושונותWA20/02/201357.55ILS20/02/2013אינה דולזנסקי ע.פ עופר של
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900691746ציוד משרדי ושונותWA20/02/20131.68ILS20/02/2013אינה דולזנסקי ע.פ עופר של
0200B010014841700400עירית נצרת200002311900001621ארנונהKR20/02/20134852.60ILS2010-11 21/02/2013סיום חוב ארנונה
0200B010015441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001465992הוצאות שכר דירהWE21/02/20133000.00ILS21/02/2013
0200B010001641800000מלאי פריטים כלליים108000804900692864ציוד משרדי ושונותWA26/02/2013234.39ILS26/02/2013סאקר אבו סעלוק- ע.פ טלב
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900692998ציוד משרדי ושונותWA26/02/2013-6.46ILS26/02/2013יוני מרטין-ע.פ אשר
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900692998ציוד משרדי ושונותWA26/02/201319.31ILS26/02/2013יוני מרטין-ע.פ אשר
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900692998ציוד משרדי ושונותWA26/02/201393.76ILS26/02/2013יוני מרטין-ע.פ אשר
0200B010002741800000מלאי פריטים כלליים108000804900692954ציוד משרדי ושונותWA26/02/20136.53ILS26/02/2013רועי
0200B010002741800000מלאי פריטים כלליים108000804900692954ציוד משרדי ושונותWA26/02/20135.85ILS26/02/2013רועי
0200B010003941800000מלאי פריטים כלליים108000804900693012ציוד משרדי ושונותWA26/02/201322.22ILS26/02/2013אסף וייס ע.פ יעל גרמן
0200B010003941800000מלאי פריטים כלליים108000804900693012ציוד משרדי ושונותWA26/02/201317.90ILS26/02/2013אסף וייס ע.פ יעל גרמן
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900692923ציוד משרדי ושונותWA26/02/20136.69ILS26/02/2013אילנית שגב



0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900692923ציוד משרדי ושונותWA26/02/201313.28ILS26/02/2013אילנית שגב
0200B010006941800000מלאי פריטים כלליים108000804900692994ציוד משרדי ושונותWA26/02/2013-6.00ILS26/02/2013רות בלו-ע.פ ליברמן
0200B010007041800000מלאי פריטים כלליים108000804900692960ציוד משרדי ושונותWA26/02/2013-10.74ILS26/02/2013גילי האושנר-ע.פ לפיד
0200B010007041800000מלאי פריטים כלליים108000804900692960ציוד משרדי ושונותWA26/02/201317.78ILS26/02/2013גילי האושנר-ע.פ לפיד
0200B010007041800000מלאי פריטים כלליים108000804900692960ציוד משרדי ושונותWA26/02/20130.81ILS26/02/2013גילי האושנר-ע.פ לפיד
0200B010011341800000מלאי פריטים כלליים108000804900692870ציוד משרדי ושונותWA26/02/201366.40ILS26/02/2013חנן גרינבלט ע.פ שי פירון
0200B010011341800000מלאי פריטים כלליים108000804900693064ציוד משרדי ושונותWA26/02/20136.46ILS26/02/2013חנן גרינבלט-ע.פ של פירון
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900692932ציוד משרדי ושונותWA26/02/201366.40ILS26/02/2013אמגד אפריג-ע.פ פרג
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900692963ציוד משרדי ושונותWA26/02/20130.81ILS26/02/2013משה וינוקור-ע.פ פרנקל
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900692963ציוד משרדי ושונותWA26/02/20135.85ILS26/02/2013משה וינוקור-ע.פ פרנקל
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900692963ציוד משרדי ושונותWA26/02/20136.53ILS26/02/2013משה וינוקור-ע.פ פרנקל
0200B010014841700200מלאי פריטים כלליים108000804900693053תחזוקת חומרהWA26/02/20131.67ILS26/02/2013
0200B010014841700200מלאי פריטים כלליים108000804900693053תחזוקת חומרהWA26/02/201330.28ILS26/02/2013
0200B010014841701050מלאי פריטים כלליים108000804900693053אחזקה  נוי ושונותWA26/02/20130.75ILS26/02/2013
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900693074ציוד משרדי ושונותWA26/02/201311.47ILS26/02/2013רביע ינדוי ע.פ חנין זועבי
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900693074ציוד משרדי ושונותWA26/02/201311.01ILS26/02/2013רביע ינדוי ע.פ חנין זועבי
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900693053ציוד משרדי ושונותWA26/02/201331.01ILS26/02/2013
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900693053ציוד משרדי ושונותWA26/02/201320.96ILS26/02/2013
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900693053ציוד משרדי ושונותWA26/02/20130.23ILS26/02/2013
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900693053ציוד משרדי ושונותWA26/02/201312.36ILS26/02/2013
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900693053ציוד משרדי ושונותWA26/02/201321.86ILS26/02/2013
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900693053ציוד משרדי ושונותWA26/02/20138.89ILS26/02/2013
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900693053ציוד משרדי ושונותWA26/02/20135.66ILS26/02/2013
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900693053ציוד משרדי ושונותWA26/02/20130.64ILS26/02/2013
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900693053ציוד משרדי ושונותWA26/02/20130.46ILS26/02/2013
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900693053ציוד משרדי ושונותWA26/02/20132.42ILS26/02/2013
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900693053ציוד משרדי ושונותWA26/02/20133.73ILS26/02/2013
0200B010016841800000מלאי פריטים כלליים108000804900693042ציוד משרדי ושונותWA26/02/20136.46ILS26/02/2013חנן רטמנ ע.פ יאיר שמיר
0200B010016812000040אלפא. א. מחשבים בע"מ404127121900001664חומרת מחשביםKR21/02/20136654.00ILSsamsung 900*3c 26/02/2013מחשב נייד
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900693660ציוד משרדי ושונותWA27/02/20139.64ILS27/02/2013מלינה ע.פ אילטוב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900693660ציוד משרדי ושונותWA27/02/201338.37ILS27/02/2013מלינה ע.פ אילטוב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900693660ציוד משרדי ושונותWA27/02/20133.69ILS27/02/2013מלינה ע.פ אילטוב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900693660ציוד משרדי ושונותWA27/02/201333.57ILS27/02/2013מלינה ע.פ אילטוב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900693660ציוד משרדי ושונותWA27/02/20136.61ILS27/02/2013מלינה ע.פ אילטוב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900693660ציוד משרדי ושונותWA27/02/20132.44ILS27/02/2013מלינה ע.פ אילטוב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900693660ציוד משרדי ושונותWA27/02/20135.53ILS27/02/2013מלינה ע.פ אילטוב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900693660ציוד משרדי ושונותWA27/02/20133.70ILS27/02/2013מלינה ע.פ אילטוב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900693660ציוד משרדי ושונותWA27/02/201314.58ILS27/02/2013מלינה ע.פ אילטוב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900693660ציוד משרדי ושונותWA27/02/20131.68ILS27/02/2013מלינה ע.פ אילטוב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900693660ציוד משרדי ושונותWA27/02/20135.45ILS27/02/2013מלינה ע.פ אילטוב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900693660ציוד משרדי ושונותWA27/02/201393.76ILS27/02/2013מלינה ע.פ אילטוב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900693660ציוד משרדי ושונותWA27/02/20136.46ILS27/02/2013מלינה ע.פ אילטוב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900693675ציוד משרדי ושונותWA27/02/20135.85ILS27/02/2013מילנה מיחלב ע.פ רוברט איל
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900693379ציוד משרדי ושונותWA27/02/20135.85ILS27/02/2013יוני מרטין-ע.פ אשר יעקב
0200B010003041800000מלאי פריטים כלליים108000804900693409ציוד משרדי ושונותWA27/02/201339.84ILS27/02/2013רעות קרני
0200B010003041800000מלאי פריטים כלליים108000804900693409ציוד משרדי ושונותWA27/02/20130.81ILS27/02/2013רעות קרני
0200B010003041800000מלאי פריטים כלליים108000804900693409ציוד משרדי ושונותWA27/02/20131.88ILS27/02/2013רעות קרני
0200B010003041800000מלאי פריטים כלליים108000804900693409ציוד משרדי ושונותWA27/02/20134.44ILS27/02/2013רעות קרני
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900693356ציוד משרדי ושונותWA27/02/201353.12ILS27/02/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900693356ציוד משרדי ושונותWA27/02/20134.88ILS27/02/2013



0200B010003941701050מלאי פריטים כלליים108000804900693643אחזקה  נוי ושונותWA27/02/20132.17ILS27/02/2013אסף וייס ע.פ יעל גרמן
0200B010003941800000מלאי פריטים כלליים108000804900693643ציוד משרדי ושונותWA27/02/20135.85ILS27/02/2013אסף וייס ע.פ יעל גרמן
0200B010003941800000מלאי פריטים כלליים108000804900693643ציוד משרדי ושונותWA27/02/20135.35ILS27/02/2013אסף וייס ע.פ יעל גרמן
0200B010003941800000מלאי פריטים כלליים108000804900693643ציוד משרדי ושונותWA27/02/201312.43ILS27/02/2013אסף וייס ע.פ יעל גרמן
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900693360ציוד משרדי ושונותWA27/02/201322.22ILS27/02/2013עודד פריד- ע.פ הופמן
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900693360ציוד משרדי ושונותWA27/02/20132.44ILS27/02/2013עודד פריד- ע.פ הופמן
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900693360ציוד משרדי ושונותWA27/02/201328.13ILS27/02/2013עודד פריד- ע.פ הופמן
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900693360ציוד משרדי ושונותWA27/02/20133.78ILS27/02/2013עודד פריד- ע.פ הופמן
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900693360ציוד משרדי ושונותWA27/02/201366.40ILS27/02/2013עודד פריד- ע.פ הופמן
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900693360ציוד משרדי ושונותWA27/02/201316.74ILS27/02/2013עודד פריד- ע.פ הופמן
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900693451ציוד משרדי ושונותWA27/02/201312.91ILS27/02/2013דביר חודפי-ע.פ וורצמן
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900693577ציוד משרדי ושונותWA27/02/20135.85ILS27/02/2013נאור שירי-ע.פ טופורובסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900693630ציוד משרדי ושונותWA27/02/20136.46ILS27/02/2013הילה סובול ע.פ ניסן סלומי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900693630ציוד משרדי ושונותWA27/02/201314.77ILS27/02/2013הילה סובול ע.פ ניסן סלומי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900693630ציוד משרדי ושונותWA27/02/201325.00ILS27/02/2013הילה סובול ע.פ ניסן סלומי
0200B010010441800000מלאי פריטים כלליים108000804900693513ציוד משרדי ושונותWA27/02/20136.46ILS27/02/2013שאדי -ע.פ באסל
0200B010010441800000מלאי פריטים כלליים108000804900693513ציוד משרדי ושונותWA27/02/20135.85ILS27/02/2013שאדי -ע.פ באסל
0200B010010441800000מלאי פריטים כלליים108000804900693513ציוד משרדי ושונותWA27/02/201313.33ILS27/02/2013שאדי -ע.פ באסל
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900693412ציוד משרדי ושונותWA27/02/2013234.39ILS27/02/2013יוליה צירוליק-ע.פ רזבוזוב
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900693412ציוד משרדי ושונותWA27/02/201349.25ILS27/02/2013יוליה צירוליק-ע.פ רזבוזוב
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900693382ציוד משרדי ושונותWA27/02/20136.46ILS27/02/2013נעמה ולקין-ע.פ יוני שטבון
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900693382ציוד משרדי ושונותWA27/02/201313.33ILS27/02/2013נעמה ולקין-ע.פ יוני שטבון
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900693382ציוד משרדי ושונותWA27/02/20133.58ILS27/02/2013נעמה ולקין-ע.פ יוני שטבון
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900693638ציוד משרדי ושונותWA27/02/2013-9.40ILS27/02/2013אינה  -ע.פ שלח
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900693638ציוד משרדי ושונותWA27/02/2013-47.96ILS27/02/2013אינה  -ע.פ שלח
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900693638ציוד משרדי ושונותWA27/02/2013-0.84ILS27/02/2013אינה  -ע.פ שלח
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900693510ציוד משרדי ושונותWA27/02/20139.40ILS27/02/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900693510ציוד משרדי ושונותWA27/02/201347.96ILS27/02/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900693510ציוד משרדי ושונותWA27/02/20130.84ILS27/02/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900693626ציוד משרדי ושונותWA27/02/201366.40ILS27/02/2013אינה  -ע.פ שלח
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900693626ציוד משרדי ושונותWA27/02/20131.10ILS27/02/2013אינה  -ע.פ שלח
0200B010016941800000מלאי פריטים כלליים108000804900693440ציוד משרדי ושונותWA27/02/20136.53ILS27/02/2013שי זמיר- ע.פ שפיר
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694125ציוד משרדי ושונותWA28/02/20138.74ILS28/02/2013דנה דנן-ע.פ לביא
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694125ציוד משרדי ושונותWA28/02/20137.16ILS28/02/2013דנה דנן-ע.פ לביא
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694125ציוד משרדי ושונותWA28/02/20130.64ILS28/02/2013דנה דנן-ע.פ לביא
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694125ציוד משרדי ושונותWA28/02/20130.23ILS28/02/2013דנה דנן-ע.פ לביא
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694125ציוד משרדי ושונותWA28/02/20134.86ILS28/02/2013דנה דנן-ע.פ לביא
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694125ציוד משרדי ושונותWA28/02/20131.15ILS28/02/2013דנה דנן-ע.פ לביא
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694125ציוד משרדי ושונותWA28/02/20136.53ILS28/02/2013דנה דנן-ע.פ לביא
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694125ציוד משרדי ושונותWA28/02/20139.59ILS28/02/2013דנה דנן-ע.פ לביא
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694125ציוד משרדי ושונותWA28/02/201314.07ILS28/02/2013דנה דנן-ע.פ לביא
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694125ציוד משרדי ושונותWA28/02/20133.90ILS28/02/2013דנה דנן-ע.פ לביא
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694125ציוד משרדי ושונותWA28/02/20132.95ILS28/02/2013דנה דנן-ע.פ לביא
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694125ציוד משרדי ושונותWA28/02/20130.68ILS28/02/2013דנה דנן-ע.פ לביא
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694125ציוד משרדי ושונותWA28/02/20135.85ILS28/02/2013דנה דנן-ע.פ לביא
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694125ציוד משרדי ושונותWA28/02/20133.73ILS28/02/2013דנה דנן-ע.פ לביא
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694125ציוד משרדי ושונותWA28/02/20135.05ILS28/02/2013דנה דנן-ע.פ לביא
0200B010007912000050יו.פי. תקשורת בע"מ409349641900001689ריהוט וציוד משרדיKR24/02/20132748.00ILSכחו S3-I9300 28/02/2013סמסונג גלקסי
0200B01001101200004028/02/20131215.00חומרת מחשביםILSfu 5300 28/02/2013פקס פנסוניק
0200B010017641800000מלאי פריטים כלליים108000804900694071ציוד משרדי ושונותWA28/02/201366.40ILS28/02/2013אוריאל שגיא-ע.פ מועלם



0200B010019341800000חשבון התאמה לרכש פרי205000509000975791ציוד משרדי ושונותRE01/11/2011-434.66ILS11--12/2011 01/03/2013שכ"ד
0200B010019341800000חשבון התאמה לרכש פרי205000509000975791ציוד משרדי ושונותRE01/11/2011-3.40ILS11--12/2011 01/03/2013שכ"ד
0200B010009041700250סושיאלי אפליקציות בע"מ409224391900001744תחזוקת תוכנהKR16/01/20132925.00ILS03/03/2013תחזוקת אתר אינטרנט
0200B010010341700400מ. מ. עילבון200000621900001715ארנונהKR14/02/2013620.70ILS03/03/2013ארנונה
0200B010010341800000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001470557ציוד משרדי ושונותWE03/03/20135967.00ILS03/03/2013
0200B010011741700250בדק מדיה בע"מ402954751900001716תחזוקת תוכנהKR02/12/2012819.00ILS03/03/2013אחזקה ותמיכה
0200B010014541800260כהן יחזקאלי נעמה300305161900001747פלאפוניםKR01/02/20131595.64ILS1/13 03/03/2013פל
0200B010015441700250סקיורינוקס405371581900001745תחזוקת תוכנהKR02/01/2013760.00ILS1/1303/03/2013
0200B010015441700250סקיורינוקס405371581900001746תחזוקת תוכנהKR06/02/2013760.00ILS2/1303/03/2013
0200B010016641800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ40011969600000008ציוד משרדי ושונותK102/11/2012-462.21ILS03/03/2013ציוד משרדי
0200B010016641800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900001748ציוד משרדי ושונותKR02/11/2012462.21ILS03/03/2013ציוד משרדי
0200B010016641800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900001749ציוד משרדי ושונותKR02/11/2012814.00ILS03/03/2013ציוד משרדי
0200B010017641800000מלאי פריטים כלליים108000804900694255ציוד משרדי ושונותWA03/03/20132.44ILS03/03/2013חניתה חפץ-ע.פ מועלם
0200B010017641800000מלאי פריטים כלליים108000804900694255ציוד משרדי ושונותWA03/03/201312.40ILS03/03/2013חניתה חפץ-ע.פ מועלם
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900695114ציוד משרדי ושונותWA04/03/201332.28ILS04/03/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי דוד
0200B010000441800300אזולאי דוד300308891900001766אירוח וכיבודיםKR27/02/2013967.00ILS12/12-1/13 04/03/2013כיבוד
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900695129ציוד משרדי ושונותWA04/03/201366.40ILS04/03/2013יוני מרטין-ע.פ יעקב אשר
0200B010002841500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001472666הוצאות שכר דירהWE04/03/20133189.42ILS04/03/2013
0200B010002841500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001472667הוצאות שכר דירהWE04/03/20131594.71ILS04/03/2013
0200B010002841800000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001472666ציוד משרדי ושונותWE04/03/2013924.30ILS04/03/2013
0200B010002941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001002991הוצאות שכר דירהRE02/12/2012-118.17ILS1-2/13 12/12 04/03/2013שכ"ד
0200B010002941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001472664הוצאות שכר דירהWE04/03/20133189.42ILS04/03/2013
0200B010002941500075חשבון התאמה לרכש פרי205000505001472664שכירות מבנים לזמן קצWE04/03/20131593.62ILS04/03/2013
0200B010002941800000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001472664ציוד משרדי ושונותWE04/03/201399.45ILS04/03/2013
0200B010002941800000חברת חלקה 109 בגוש 7107 בעמ405323989001002991ציוד משרדי ושונותRE02/12/201217.55ILS1-2/13 12/12 04/03/2013שכ"ד
0200B010003212000050אקשן מוצרי אלקטרוניקה וחשמל בע"מ409341741900001769ריהוט וציוד משרדיKR21/02/20131274.00ILS04/03/2013מכונת קפה נספרסו
0200B010004741800000מלאי פריטים כלליים108000804900694921ציוד משרדי ושונותWA04/03/2013193.68ILS04/03/2013דורית יעקב-ע.פ הנגבי
0200B010006841800000מלאי פריטים כלליים108000804900695127ציוד משרדי ושונותWA04/03/201326.56ILS04/03/2013עליסה
0200B010006841800000מלאי פריטים כלליים108000804900695127ציוד משרדי ושונותWA04/03/201312.91ILS04/03/2013עליסה
0200B010008441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001002184הוצאות שכר דירהRE20/02/2013-1.81ILS2-3/13 04/03/2013שכ"ד
0200B010008441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001472066הוצאות שכר דירהWE04/03/20135201.82ILS04/03/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900694975ציוד משרדי ושונותWA04/03/20137.80ILS04/03/2013הילה סובול ע.פ ניסן סלומי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900694975ציוד משרדי ושונותWA04/03/201344.79ILS04/03/2013הילה סובול ע.פ ניסן סלומי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900694975ציוד משרדי ושונותWA04/03/201338.37ILS04/03/2013הילה סובול ע.פ ניסן סלומי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900694975ציוד משרדי ושונותWA04/03/20134.86ILS04/03/2013הילה סובול ע.פ ניסן סלומי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900694975ציוד משרדי ושונותWA04/03/20134.88ILS04/03/2013הילה סובול ע.פ ניסן סלומי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900694975ציוד משרדי ושונותWA04/03/201320.65ILS04/03/2013הילה סובול ע.פ ניסן סלומי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900694975ציוד משרדי ושונותWA04/03/201314.32ILS04/03/2013הילה סובול ע.פ ניסן סלומי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900694975ציוד משרדי ושונותWA04/03/20130.32ILS04/03/2013הילה סובול ע.פ ניסן סלומי
0200B010010241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694898ציוד משרדי ושונותWA04/03/201366.40ILS04/03/2013אפי כהן-ע.פ פרץ
0200B010010241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694898ציוד משרדי ושונותWA04/03/201312.43ILS04/03/2013אפי כהן-ע.פ פרץ
0200B010010241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694898ציוד משרדי ושונותWA04/03/201342.21ILS04/03/2013אפי כהן-ע.פ פרץ
0200B010010241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694898ציוד משרדי ושונותWA04/03/20133.86ILS04/03/2013אפי כהן-ע.פ פרץ
0200B010010341500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001472100הוצאות שכר דירהWE04/03/20132000.70ILS04/03/2013
0200B010010341500000שופאני יוסף405320429001002187הוצאות שכר דירהRE12/02/201392.43ILS1/13 04/03/2013שכ"ד
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900694966ציוד משרדי ושונותWA04/03/201345.40ILS04/03/2013אילה קובלנץ ע.פ משה פייגל
0200B010011341800000מלאי פריטים כלליים108000804900695132ציוד משרדי ושונותWA04/03/201325.00ILS04/03/2013חנן גרינבלט ע.פ שי פירון
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900694886ציוד משרדי ושונותWA04/03/201366.40ILS04/03/2013מורן בן משה-ע.פ שטרית
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900694886ציוד משרדי ושונותWA04/03/201317.78ILS04/03/2013מורן בן משה-ע.פ שטרית
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900694886ציוד משרדי ושונותWA04/03/201319.26ILS04/03/2013מורן בן משה-ע.פ שטרית



0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900694886ציוד משרדי ושונותWA04/03/201314.07ILS04/03/2013מורן בן משה-ע.פ שטרית
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900694886ציוד משרדי ושונותWA04/03/201319.18ILS04/03/2013מורן בן משה-ע.פ שטרית
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900694886ציוד משרדי ושונותWA04/03/201324.31ILS04/03/2013מורן בן משה-ע.פ שטרית
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900694886ציוד משרדי ושונותWA04/03/201311.46ILS04/03/2013מורן בן משה-ע.פ שטרית
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900694886ציוד משרדי ושונותWA04/03/20132.44ILS04/03/2013מורן בן משה-ע.פ שטרית
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900694886ציוד משרדי ושונותWA04/03/20135.35ILS04/03/2013מורן בן משה-ע.פ שטרית
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900694886ציוד משרדי ושונותWA04/03/20136.46ILS04/03/2013מורן בן משה-ע.פ שטרית
0200B010012341700250בירן יצחק400040721900001767תחזוקת תוכנהKR06/12/2012936.00ILS04/03/2013צילומים
0200B010013041500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001472104הוצאות שכר דירהWE04/03/20132691.00ILS04/03/2013
0200B010013041500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001472108הוצאות שכר דירהWE04/03/20138073.00ILS04/03/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900694765ציוד משרדי ושונותWA04/03/201342.21ILS04/03/2013בועז אורדמן-ע.פ אריאל
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900694765ציוד משרדי ושונותWA04/03/201357.55ILS04/03/2013בועז אורדמן-ע.פ אריאל
0200B010013941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001002939הוצאות שכר דירהRE02/12/2012-1.17ILS1-2/13 12/12 04/03/2013שכ"ד
0200B010013941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001472661הוצאות שכר דירהWE04/03/20133189.42ILS04/03/2013
0200B010013941800000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001472661ציוד משרדי ושונותWE04/03/20131593.62ILS04/03/2013
0200B010014041700250מינר מאיר409352411900001778תחזוקת תוכנהKR24/01/20131093.00ILS04/03/2013המרת תוכן מחשב לדיסק
0200B010016641800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900001768ציוד משרדי ושונותKR02/11/2012462.21ILS04/03/2013ציוד משרדי
0200B010001441800000מלאי פריטים כלליים108000804900695487ציוד משרדי ושונותWA05/03/201325.00ILS05/03/2013איילת אזולאי ע.פ בן אליעז
0200B010001441800000מלאי פריטים כלליים108000804900695487ציוד משרדי ושונותWA05/03/201314.77ILS05/03/2013איילת אזולאי ע.פ בן אליעז
0200B010001441800000מלאי פריטים כלליים108000804900695487ציוד משרדי ושונותWA05/03/201364.00ILS05/03/2013איילת אזולאי ע.פ בן אליעז
0200B010002141708030"אילטוב רוברט300303081900001785הוצאות שירותי כבליםKR30/11/2012210.00ILS10/12 05/03/2013כבלים
0200B010002141708030"אילטוב רוברט300303081900001786הוצאות שירותי כבליםKR31/12/2012210.00ILS12/12 05/03/2013כבלים
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900001781אירוח וכיבודיםKR26/01/2013408.58ILS05/03/2013שתיה
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900001787אירוח וכיבודיםKR13/02/2013121.00ILS05/03/2013שתיה
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900001788אירוח וכיבודיםKR10/02/2013430.00ILS05/03/2013שתיה
0200B010002712000040שניידר פתרונות מחשוב בע"מ403234741900001813חומרת מחשביםKR27/02/20134438.00ILSASUS32A I3-3217 05/03/2013מחשב נייד
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900695512ציוד משרדי ושונותWA05/03/201312.91ILS05/03/2013אמיר כורם-ע.פ ברלב
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900695512ציוד משרדי ושונותWA05/03/20135.35ILS05/03/2013אמיר כורם-ע.פ ברלב
0200B010003941800000מלאי פריטים כלליים108000804900695141ציוד משרדי ושונותWA05/03/20132.44ILS05/03/2013אסף וייס ע.פ יעל גרמן
0200B010003941800000מלאי פריטים כלליים108000804900695141ציוד משרדי ושונותWA05/03/201326.56ILS05/03/2013אסף וייס ע.פ יעל גרמן
0200B010003941800000מלאי פריטים כלליים108000804900695141ציוד משרדי ושונותWA05/03/201312.43ILS05/03/2013אסף וייס ע.פ יעל גרמן
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900695391ציוד משרדי ושונותWA05/03/20139.08ILS05/03/2013תום כהן ע.פ תמר זנדברג
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900695391ציוד משרדי ושונותWA05/03/20130.81ILS05/03/2013תום כהן ע.פ תמר זנדברג
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900695262ציוד משרדי ושונותWA05/03/20135.85ILS05/03/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900695262ציוד משרדי ושונותWA05/03/20131.63ILS05/03/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900695262ציוד משרדי ושונותWA05/03/20130.64ILS05/03/2013
0200B010007041800000מלאי פריטים כלליים108000804900695243ציוד משרדי ושונותWA05/03/20139.08ILS05/03/2013נוי אלרואי-ע.פ לפיד
0200B010007041800000מלאי פריטים כלליים108000804900695243ציוד משרדי ושונותWA05/03/20130.57ILS05/03/2013נוי אלרואי-ע.פ לפיד
0200B010007841800300חסון אדוי ישראל300308871900001784אירוח וכיבודיםKR20/02/2013420.00ILS05/03/2013כיבוד אירוח
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900695237ציוד משרדי ושונותWA05/03/201366.40ILS05/03/2013עופר סגל-ע.פ מזרחי
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900695237ציוד משרדי ושונותWA05/03/20135.73ILS05/03/2013עופר סגל-ע.פ מזרחי
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900695237ציוד משרדי ושונותWA05/03/20133.58ILS05/03/2013עופר סגל-ע.פ מזרחי
0200B010008741800450בקשו פניו 18 בע"מ404796681900001782עיתונים יומיים וקטעיKR29/01/20131176.00ILS2012+2013 05/03/2013מנוי לעיתון
0200B010008741800450עיתון משפחה בע"מ402111221900001783עיתונים יומיים וקטעיKR29/01/2013845.00ILS05/03/2013עיתון נהרי משולם
0200B010010044000020אולמי חאן הדקל ש. טרשי (1997) בע"מ403228731900001803הסברהKR09/12/20125000.00ILS05/03/2013כנס הסברה
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900695325ציוד משרדי ושונותWA05/03/201366.40ILS05/03/2013
0200B010011012000040רותם דוד אייזיק300302841900001812חומרת מחשביםKR29/11/2012549.00ILS05/03/2013כונן גיבוי חיצוני
0200B010011241700200מלאי פריטים כלליים108000804900695551תחזוקת חומרהWA05/03/201340.60ILS05/03/2013אלה קומבלץ-ע.פ פיגלין
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900695551ציוד משרדי ושונותWA05/03/20136.46ILS05/03/2013אלה קומבלץ-ע.פ פיגלין
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900695551ציוד משרדי ושונותWA05/03/201346.88ILS05/03/2013אלה קומבלץ-ע.פ פיגלין



0200B010011341800300פרון שי משה403331571900001789אירוח וכיבודיםKR05/02/2013419.40ILS05/03/2013קפה
0200B010011944000020אולמי חאן הדקל ש. טרשי (1997) בע"מ403228731900001802הסברהKR09/12/20125000.00ILS05/03/2013כנס הסברה
0200B010012941701050מלאי פריטים כלליים108000804900695310אחזקה  נוי ושונותWA05/03/20132.26ILS05/03/2013
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900695239ציוד משרדי ושונותWA05/03/20138.94ILS05/03/2013מורן ריכמן-עיסאוי
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900695310ציוד משרדי ושונותWA05/03/20130.32ILS05/03/2013
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900695310ציוד משרדי ושונותWA05/03/20130.64ILS05/03/2013
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900695310ציוד משרדי ושונותWA05/03/201393.76ILS05/03/2013
0200B010014441800000מלאי פריטים כלליים108000804900695517ציוד משרדי ושונותWA05/03/201326.56ILS05/03/2013אורית משה ע.פ דוד צור
0200B010016241800000אלחייאני מעין חיים409362951900001814ציוד משרדי ושונותKR18/02/2013537.80ILS2 מחשב נייד HP ENVY 14+05/03/2013או
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900695333ציוד משרדי ושונותWA05/03/201354.48ILS05/03/2013יוליה
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900695333ציוד משרדי ושונותWA05/03/201310.74ILS05/03/2013יוליה
0200B010016212000040אלחייאני מעין חיים409362951900001814חומרת מחשביםKR18/02/201310834.20ILS2 מחשב נייד HP ENVY 14+05/03/2013או
0200B010016741800000מלאי פריטים כלליים108000804900695269ציוד משרדי ושונותWA05/03/20136.46ILS05/03/2013יעל אדי-ע.פ איציק שמולי
0200B010017341800450עיתונים יומיים וקטעי41800450100001299עיתונים יומיים וקטעיSA05/03/20131670.76ILS1900001658 05/03/2013תיקון ד"ת
0200B010000441800260אזולאי דוד300308891900001920פלאפוניםKR07/08/2012369.66ILS8/12 06/03/2013סלולרי
0200B010000441800260אזולאי דוד300308891900001921פלאפוניםKR07/09/2012221.67ILS9/12 06/03/2013סלולרי
0200B010000441800260אזולאי דוד300308891900001922פלאפוניםKR07/10/2012121.73ILS10/12 06/03/2013סלולרי
0200B010000441800260אזולאי דוד300308891900001923פלאפוניםKR07/11/2012255.06ILS11/12 06/03/2013סלולרי
0200B010000441800260אזולאי דוד300308891900001924פלאפוניםKR07/12/2012147.05ILS12/12 06/03/2013סלולרי
0200B010000441800260אזולאי דוד300308891900001925פלאפוניםKR07/01/2013257.96ILS1/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010000441800260אזולאי דוד300308891900001926פלאפוניםKR07/02/2013135.16ILS2/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010000541800260בואסיס שלום300082101900001835פלאפוניםKR01/01/201354.50ILS1/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010000541800260בואסיס שלום300082101900001836פלאפוניםKR01/02/201396.92ILS2/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010000841800260פלאפונים41800260100001336פלאפוניםSA06/03/2013362.36ILS1/13 06/03/2013נייד חכי"ם
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900695888ציוד משרדי ושונותWA06/03/201339.84ILS06/03/2013אהוד טנא ע.פ שמעון אוחיון
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900695888ציוד משרדי ושונותWA06/03/2013115.58ILS06/03/2013אהוד טנא ע.פ שמעון אוחיון
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900695888ציוד משרדי ושונותWA06/03/20133.71ILS06/03/2013אהוד טנא ע.פ שמעון אוחיון
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900695888ציוד משרדי ושונותWA06/03/201311.70ILS06/03/2013אהוד טנא ע.פ שמעון אוחיון
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900695888ציוד משרדי ושונותWA06/03/20130.81ILS06/03/2013אהוד טנא ע.פ שמעון אוחיון
0200B010002141800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900001826עיתונים יומיים וקטעיKR25/11/2012174.52ILS692220 06/03/2013עד 11/12 מנוי
0200B010002741800000מלאי פריטים כלליים108000804900696065ציוד משרדי ושונותWA06/03/2013257.40ILS06/03/2013
0200B010002841500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001005864הוצאות שכר דירהRE02/12/2012-927.81ILS15/12/12-15/3/13 06/03/2013שכד
0200B010003141800260טוקר ירחמיאל דוד300309381900001901פלאפוניםKR01/02/2013341.42ILS2/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010003141800260גפני משה רפאל300307101900001949פלאפוניםKR14/02/201399.77ILS2/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010004041800260וילף עינת300202301900001896פלאפוניםKR14/02/2013401.42ILS2/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010004341800260זאב נסים מרדכי300307051900001918פלאפוניםKR14/01/2013165.64ILS1/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900695685ציוד משרדי ושונותWA06/03/20136.57ILS06/03/2013שירי נאור ע.פ בועז טופורו
0200B010005641800260כהן אמנון300303091900001830פלאפוניםKR14/12/2012131.61ILS12/12 06/03/2013סלולרי
0200B010005641800260כהן אמנון300303091900001831פלאפוניםKR14/01/2013137.32ILS1/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010006141800260כץ חיים300304391900001847פלאפוניםKR21/01/201362.52ILS1/13 06/03/2013 סלולרי
0200B01000621200004006/03/2013200.00חומרת מחשביםILS06/03/2013מחשב נייד איסר
0200B010006641800260לוי אבקסיס אורלי300303811900001945פלאפוניםKR14/02/2013224.31ILS2/13 06/03/2013מודם+אייפד
0200B010006641800450ידיעות מינויים400114461900001828עיתונים יומיים וקטעיKR31/12/2012372.00ILS751789 06/03/2013עד 2/13 מנוי
0200B010006741800450ידיעות מינויים400114461900001829עיתונים יומיים וקטעיKR19/02/20131670.76ILS792827 06/03/2013עד 2/14 מנוי
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900695851ציוד משרדי ושונותWA06/03/2013196.04ILS06/03/2013עירית לוי-ע.פ לנדבר
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900695851ציוד משרדי ושונותWA06/03/201393.75ILS06/03/2013עירית לוי-ע.פ לנדבר
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900695851ציוד משרדי ושונותWA06/03/201332.83ILS06/03/2013עירית לוי-ע.פ לנדבר
0200B010007941800260יחימוביץ שלי רחל300310701900001894פלאפוניםKR01/02/2013108.92ILS2/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010008341800000מלאי פריטים כלליים108000804900695886ציוד משרדי ושונותWA06/03/201366.40ILS06/03/2013רעות קינן-ע.פ מופז
0200B010008341800000מלאי פריטים כלליים108000804900695886ציוד משרדי ושונותWA06/03/2013115.58ILS06/03/2013רעות קינן-ע.פ מופז



0200B010008441700400עירית אור יהודה200001381900001913ארנונהKR20/01/20132162.70ILS1-3/2013 06/03/2013ארנונה
0200B010008441800260מיכאלי אברהם300303011900001884פלאפוניםKR07/02/2013114.52ILS2/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900695793ציוד משרדי ושונותWA06/03/2013132.79ILS06/03/2013
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900695793ציוד משרדי ושונותWA06/03/20131.27ILS06/03/2013
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900695793ציוד משרדי ושונותWA06/03/201310.70ILS06/03/2013
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900695793ציוד משרדי ושונותWA06/03/20130.57ILS06/03/2013
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900695793ציוד משרדי ושונותWA06/03/20130.64ILS06/03/2013
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900695793ציוד משרדי ושונותWA06/03/20132.71ILS06/03/2013
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900695793ציוד משרדי ושונותWA06/03/201346.88ILS06/03/2013
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900695793ציוד משרדי ושונותWA06/03/201327.24ILS06/03/2013
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900695793ציוד משרדי ושונותWA06/03/20138.08ILS06/03/2013
0200B010009441701050מלאי פריטים כלליים108000804900696115אחזקה  נוי ושונותWA06/03/20133.25ILS06/03/2013מיכל
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900695847ציוד משרדי ושונותWA06/03/201339.84ILS06/03/2013מיכל שמעון ע.פ אורית סטרן
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900695847ציוד משרדי ושונותWA06/03/201310.70ILS06/03/2013מיכל שמעון ע.פ אורית סטרן
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900695847ציוד משרדי ושונותWA06/03/201342.21ILS06/03/2013מיכל שמעון ע.פ אורית סטרן
0200B01000971200004006/03/2013808.00חומרת מחשביםILS2820 06/03/2013פקס לייזר ברדר
0200B010010641800260צרצור אברהים300307631900001917פלאפוניםKR02/02/2013211.84ILS2/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010011441800260נכט אליהו300337541900001855פלאפוניםKR01/09/201251.24ILS9/12 06/03/2013סלולרי
0200B010011441800260נכט אליהו300337541900001877פלאפוניםKR01/10/2012261.54ILS10/12 06/03/2013סלולרי
0200B010011441800260נכט אליהו300337541900001879פלאפוניםKR01/11/2012256.41ILS11/12 06/03/2013סלולרי
0200B010011441800260נכט אליהו300337541900001880פלאפוניםKR01/12/2012192.63ILS12/12 06/03/2013סלולרי
0200B010011441800260נכט אליהו300337541900001882פלאפוניםKR01/01/2013331.72ILS1/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010011741800260רבין ויקטוריה300310001900001848פלאפוניםKR01/02/201381.32ILS2/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010012141800260רגב מרים300308271900001940פלאפוניםKR08/02/201373.01ILS2/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010012341800260נזרי מלכה ליבנת300304601900001915פלאפוניםKR01/02/2013295.63ILS2/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010012341800260פלאפונים41800260100001336פלאפוניםSA06/03/201331.32ILS1/13 06/03/2013נייד חכי"ם
0200B010013241800260קרנץ ביאטה300324881900001927פלאפוניםKR07/11/201218.59ILS11/12 06/03/2013סלולרי
0200B010013441800260מוזס מנחם אליעזר300269581900001886פלאפוניםKR27/05/2012147.26ILS5/12 06/03/2013סלולרי
0200B010013441800260מוזס מנחם אליעזר300269581900001887פלאפוניםKR27/06/2012152.20ILS6/12 06/03/2013סלולרי
0200B010013441800260מוזס מנחם אליעזר300269581900001888פלאפוניםKR27/07/2012319.79ILS7/12 06/03/2013סלולרי
0200B010013441800260מוזס מנחם אליעזר300269581900001891פלאפוניםKR27/01/2013146.03ILS1/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010013941800260סגל שמרי300363431900001948פלאפוניםKR07/02/2013222.23ILS2/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900001883פלאפוניםKR01/02/2013159.25ILS2/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900001885פלאפוניםKR21/01/2013141.10ILS1/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010014741800450ידיעות מינויים400114461900001827עיתונים יומיים וקטעיKR13/11/2012970.91ILS315594 06/03/2013עד 1/13 מנוי
0200B010014841800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900001825עיתונים יומיים וקטעיKR30/01/2013722.19ILS1610593 06/03/2013עד 1/13 מנוי
0200B010015641700200מלאי פריטים כלליים108000804900695842תחזוקת חומרהWA06/03/201340.60ILS06/03/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900695850ציוד משרדי ושונותWA06/03/2013-11.20ILS06/03/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900695850ציוד משרדי ושונותWA06/03/2013-5.37ILS06/03/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900695842ציוד משרדי ושונותWA06/03/201344.79ILS06/03/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900695842ציוד משרדי ושונותWA06/03/20136.90ILS06/03/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900695842ציוד משרדי ושונותWA06/03/20131.68ILS06/03/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900695842ציוד משרדי ושונותWA06/03/20131.29ILS06/03/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900695842ציוד משרדי ושונותWA06/03/20136.18ILS06/03/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900695842ציוד משרדי ושונותWA06/03/20135.85ILS06/03/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900695842ציוד משרדי ושונותWA06/03/201312.21ILS06/03/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900695842ציוד משרדי ושונותWA06/03/20139.69ILS06/03/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900695842ציוד משרדי ושונותWA06/03/201328.86ILS06/03/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900695842ציוד משרדי ושונותWA06/03/20136.80ILS06/03/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900695842ציוד משרדי ושונותWA06/03/20137.46ILS06/03/2013



0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900695842ציוד משרדי ושונותWA06/03/201310.84ILS06/03/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900695842ציוד משרדי ושונותWA06/03/201314.14ILS06/03/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900695842ציוד משרדי ושונותWA06/03/201328.00ILS06/03/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900695842ציוד משרדי ושונותWA06/03/20135.37ILS06/03/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900695850ציוד משרדי ושונותWA06/03/201357.79ILS06/03/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900695850ציוד משרדי ושונותWA06/03/20139.59ILS06/03/2013
0200B010016241701050מלאי פריטים כלליים108000804900695792אחזקה  נוי ושונותWA06/03/201317.66ILS06/03/2013יוליה צירולניק-ע.פ יואל
0200B010019041800260נפאע סעיד300310891900001832פלאפוניםKR19/01/201346.97ILS1/13 06/03/2013 סלולרי
0200B010000241800000אדמסו אללי300187901900002028ציוד משרדי ושונותKR07/03/2013405.16ILS07/03/2013ציוד משרדי
0200B010000241800300אדמסו אללי300187901900002027אירוח וכיבודיםKR07/03/2013132.00ILS07/03/2013כיבוד קל
0200B010000441700200אזולאי דוד30030889600000016תחזוקת חומרהK101/10/2012-130.00ILS07/03/2013רמקולים
0200B010000441700200אזולאי דוד300308891900002021תחזוקת חומרהKR01/10/2012130.00ILS07/03/2013רמקולים
0200B010000441800000אזולאי דוד300308891900002018ציוד משרדי ושונותKR09/10/201233.90ILS07/03/2013ציוד משרדי
0200B010000441800000אזולאי דוד300308891900002020ציוד משרדי ושונותKR14/02/201370.00ILS07/03/2013מטען+אוזניות
0200B010000441800000אזולאי דוד300308891900002022ציוד משרדי ושונותKR12/09/201240.00ILS07/03/2013ציוד משרדי
0200B010000441800200אזולאי דוד300308891900002019דואר ומשלוחיםKR06/02/201317.00ILS07/03/2013 דואר
0200B010000441800250אזולאי דוד300308891900002023טלפוניםKR08/08/2012114.84ILS6-7/12 07/03/2013בזק לשכה
0200B010000441800250אזולאי דוד300308891900002024טלפוניםKR09/10/2012127.49ILS8-9/12- 07/03/2013בזק לשכה
0200B010000441800250אזולאי דוד300308891900002025טלפוניםKR07/12/2012115.83ILS10-11/12- 07/03/2013בזק לשכה
0200B010000441800250אזולאי דוד300308891900002026טלפוניםKR07/02/2013115.83ILS12/12-1/13 07/03/2013בזק לשכה
0200B010000541800000איציק דליה300081731900002011ציוד משרדי ושונותKR30/01/201370.00ILS07/03/2013 זכוכית
0200B010002141800000אלפא. א. מחשבים בע"מ404127121900002616ציוד משרדי ושונותKR12/02/201315.00ILS07/03/2013כבל רשת ח"כ אילטוב
0200B010002141800250אילטוב רוברט300303081900002014טלפוניםKR01/07/2012156.00ILS07/03/2013טלפון
0200B010002141800250אילטוב רוברט300303081900002015טלפוניםKR01/08/2012156.00ILS07/03/2013טלפון
0200B010002141800250אילטוב רוברט300303081900002016טלפוניםKR01/11/2012157.34ILS07/03/2013טלפון
0200B010002141800250אילטוב רוברט300303081900002017טלפוניםKR01/01/2013157.34ILS07/03/2013טלפון
0200B010004341700300זאב נסים מרדכי300307051900001991תחזוקת תקשורתKR23/01/2013151.23ILS07/03/2013אינטרנט+שיחות
0200B010004341800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900001988ציוד משרדי ושונותKR16/02/2013415.95ILS07/03/2013ציוד ח"כ  נסים זאב
0200B010004341800050אור החכמה בע"מ400156771900001989ספרות מקצועיתKR20/02/20132310.00ILS07/03/2013ספרות מקצועית
0200B010004741800000הנגבי צחי300038021900002036ציוד משרדי ושונותKR19/02/2013249.98ILS07/03/2013ציוד משרדי
0200B010005241800250גנאים מסעוד300308241900002042טלפוניםKR07/02/2013203.09ILS1/13- 07/03/2013בזק לשכה
0200B010005241800300אבו ריא עלי405672851900002037אירוח וכיבודיםKR16/02/2013525.00ILS07/03/2013כיבוד קל
0200B010006141700300כץ חיים300304391900002040תחזוקת תקשורתKR20/01/201380.53ILS07/03/2013אינטרנט
0200B010006141708030"כץ חיים300304391900002041הוצאות שירותי כבליםKR31/01/2013210.00ILS07/03/2013כבלים
0200B010007241700250סטודיו עינהר בע"מ405325121900002000תחזוקת תוכנהKR12/06/20122320.00ILS07/03/2013עיצוב+עדכון אינטרנט
0200B010007241700250נאור איתי405322281900002002תחזוקת תוכנהKR02/12/20121170.00ILS07/03/2013תחזוקה אינטרנט
0200B010007241700250נאור איתי405322281900002003תחזוקת תוכנהKR02/01/20131170.00ILS07/03/2013תחזוקה אינטרנט
0200B010007341800000לנדאו עוזי300037571900002030ציוד משרדי ושונותKR20/02/2013281.00ILS07/03/2013ציוד משרדי
0200B010007541800300דנון דני בן יוסף300304091900002012אירוח וכיבודיםKR17/02/2013320.50ILS07/03/2013כיבוד קל
0200B010007641700250חסון יואל300202291900002006תחזוקת תוכנהKR02/01/2013128.80ILS07/03/2013תחזוקה אינטרנט
0200B010007641708030"חסון יואל300202291900002004הוצאות שירותי כבליםKR31/10/2012206.76ILS07/03/2013כבלים
0200B010007641708030"חסון יואל300202291900002005הוצאות שירותי כבליםKR30/11/2012206.76ILS07/03/2013כבלים
0200B010007941700300יחימוביץ שלי רחל300310701900002033תחזוקת תקשורתKR20/11/2012243.27ILS07/03/2013 אינטרנט
0200B010007941700300יחימוביץ שלי רחל300310701900002034תחזוקת תקשורתKR20/01/2013245.02ILS07/03/2013 אינטרנט
0200B010007941800000יחימוביץ שלי רחל300310701900002035ציוד משרדי ושונותKR05/02/201360.00ILS07/03/2013כיבוד קל
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900696522ציוד משרדי ושונותWA07/03/2013283.59ILS07/03/2013אלי גרשון- ע.פ יחימוביץ
0200B010007941800300יחימוביץ שלי רחל300310701900002035אירוח וכיבודיםKR05/02/2013255.77ILS07/03/2013כיבוד קל
0200B010007941800450יחימוביץ שלי רחל300310701900002039עיתונים יומיים וקטעיKR29/01/201334.90ILS07/03/2013עיתון דה מרקר
0200B010008141800300מזרחי משה30030918600000013אירוח וכיבודיםK104/03/2013-190.90ILS07/03/2013כיבוד קל
0200B010008141800300מזרחי משה300309181900001999אירוח וכיבודיםKR04/03/2013190.90ILS07/03/2013כיבוד קל



0200B010010041700300לוין יריב גדעון300311431900001990תחזוקת תקשורתKR10/02/201390.68ILS07/03/2013 אינטרנט
0200B010010341700300סוייד חנא300307421900002031תחזוקת תקשורתKR21/01/2013372.14ILS07/03/2013אינטרנט+שיחות
0200B010010341800250סוייד חנא300307421900002010טלפוניםKR10/02/2013137.90ILS12/12-1/13 07/03/2013בזק לשכה
0200B010010341800250סוייד חנא300307421900002032טלפוניםKR10/02/2013393.23ILS12/12-1/13 07/03/2013בזק לשכה
0200B010011341800000פרון שי משה300377211900001992ציוד משרדי ושונותKR07/02/2013141.00ILS07/03/2013ציוד משרדי
0200B010011341800000פרון שי משה300377211900001997ציוד משרדי ושונותKR17/02/2013170.97ILS07/03/2013ציוד משרדי
0200B010011341800000פרון שי משה300377211900001998ציוד משרדי ושונותKR12/02/2013101.77ILS07/03/2013 כיבוד קל +ציוד
0200B010011341800050פרון שי משה300377211900001993ספרות מקצועיתKR18/02/201389.00ILS07/03/2013ספרות מקצועית
0200B010011341800050פרון שי משה300377211900001996ספרות מקצועיתKR18/02/201394.00ILS07/03/2013ספרות מקצועית
0200B010011341800300פרון שי משה300377211900001994אירוח וכיבודיםKR18/02/2013337.40ILS07/03/2013קפה
0200B010011341800300פרון שי משה300377211900001995אירוח וכיבודיםKR22/02/201351.00ILS07/03/2013כיבוד קל
0200B010011341800300פרון שי משה300377211900001998אירוח וכיבודיםKR12/02/2013135.94ILS07/03/2013 כיבוד קל +ציוד
0200B010012841800000שנלר עתניאל300307081900002013ציוד משרדי ושונותKR30/01/2013190.00ILS07/03/2013מטען
0200B010013941708030"הורוביץ ניצן300310451900002007הוצאות שירותי כבליםKR24/01/2013210.00ILS07/03/2013כבלים
0200B010013941708030"הורוביץ ניצן300310451900002008הוצאות שירותי כבליםKR22/11/2012210.00ILS07/03/2013כבלים
0200B010013941708030"הורוביץ ניצן300310451900002009הוצאות שירותי כבליםKR24/12/2012210.00ILS07/03/2013כבלים
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900001972תחזוקת תקשורתKR01/02/201340.25ILS07/03/2013 אינטרנט
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900001975תחזוקת תקשורתKR01/11/201232.76ILS07/03/2013 אינטרנט
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900001976תחזוקת תקשורתKR01/01/201340.25ILS07/03/2013 אינטרנט
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900001977תחזוקת תקשורתKR01/12/201240.25ILS07/03/2013 אינטרנט
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900001978תחזוקת תקשורתKR19/12/201267.71ILS07/03/2013 אינטרנט
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900001979תחזוקת תקשורתKR19/01/201367.71ILS07/03/2013 אינטרנט
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900001980תחזוקת תקשורתKR19/11/201267.71ILS07/03/2013 אינטרנט
0200B010015641708030"זחאלקה ג'מאל300307401900001969הוצאות שירותי כבליםKR31/12/2012205.76ILS07/03/2013כבלים
0200B010015641708030"זחאלקה ג'מאל300307401900001970הוצאות שירותי כבליםKR31/10/2012205.76ILS07/03/2013כבלים
0200B010015641708030"זחאלקה ג'מאל300307401900001971הוצאות שירותי כבליםKR30/11/2012205.76ILS07/03/2013כבלים
0200B010015641708030"זחאלקה ג'מאל300307401900002038הוצאות שירותי כבליםKR31/01/2013205.76ILS07/03/2013כבלים
0200B010015641800250זחאלקה ג'מאל300307401900001973טלפוניםKR23/01/2013142.41ILS12/12 07/03/2013 בזק לשכה
0200B010015641800250זחאלקה ג'מאל300307401900001974טלפוניםKR23/12/2012144.14ILS11/12 07/03/2013 בזק לשכה
0200B010016841800050שמיר יאיר300373051900002029ספרות מקצועיתKR27/02/201358.00ILS07/03/2013ספרות מקצועית
0200B010002841800000גיל און אילן300308931900002057ציוד משרדי ושונותKR19/02/2013100.00ILS10/03/2013מטען לאייפון
0200B010002841800100גיל און אילן300308931900002058תרגומים והדפסותKR31/01/201365.00ILS10/03/2013הדפסות
0200B010006141700250כץ חיים300304391900002059תחזוקת תוכנהKR01/02/201380.00ILS10/03/2013שירותי אחסון
0200B010007541800000דנון דני בן יוסף300304091900002063ציוד משרדי ושונותKR17/02/201312.00ILS10/03/2013הדפסות+ציוד משרדי
0200B010007541800100דנון דני בן יוסף300304091900002063תרגומים והדפסותKR17/02/201323.00ILS10/03/2013הדפסות+ציוד משרדי
0200B010008441700300מיכאלי אברהם300303011900002049תחזוקת תקשורתKR31/01/2013187.07ILS10/03/2013אינטרנט
0200B010008441800000מיכאלי אברהם300303011900002050ציוד משרדי ושונותKR20/02/2013547.90ILS10/03/2013ציוד משרדי
0200B010010041800000לוין יריב גדעון300311431900002047ציוד משרדי ושונותKR19/02/201369.00ILS10/03/2013כיסוי סלולר
0200B010010041800000לוין יריב גדעון300311431900002048ציוד משרדי ושונותKR18/02/2013230.03ILS10/03/2013ציוד משרדי
0200B010010041800300לוין יריב גדעון300311431900002046אירוח וכיבודיםKR28/01/2013128.87ILS10/03/2013כיבוד קל
0200B010011741708030"קירשנבאום פניה300303111900002060הוצאות שירותי כבליםKR24/01/2013210.00ILS10/03/2013כבלים
0200B010012541800260גרוסמן שמואל300306141900002070פלאפוניםKR01/11/201244.93ILS11/12 10/03/2013סלולרי
0200B010013041708030"אגבאריה עפו300303271900002065הוצאות שירותי כבליםKR22/11/2012210.00ILS10/03/2013כבלים
0200B010013041708030"אגבאריה עפו300303271900002066הוצאות שירותי כבליםKR24/12/2012210.00ILS10/03/2013כבלים
0200B010013041708030"אגבאריה עפו300303271900002067הוצאות שירותי כבליםKR24/01/2013210.00ILS10/03/2013כבלים
0200B010013641700300קיבוץ שפיים400073591900002062תחזוקת תקשורתKR31/01/201356.80ILS1/13 10/03/2013טלפון+אינטרנט
0200B010013641800250קיבוץ שפיים400073591900002062טלפוניםKR31/01/2013138.20ILS1/13 10/03/2013טלפון+אינטרנט
0200B010014541800250אלדד אריה300307011900002051טלפוניםKR23/06/201253.67ILS10/03/2013שיחות חו"ל
0200B010014541800250אלדד אריה300307011900002052טלפוניםKR23/11/201270.06ILS10/03/2013שיחות חו"ל
0200B010014541800250אלדד אריה300307011900002053טלפוניםKR23/12/201270.06ILS10/03/2013שיחות חו"ל



0200B010014541800260אלדד אריה300307011900002054פלאפוניםKR26/11/2012178.00ILS10/03/2013ביפר
0200B010014541800260אלדד אריה300307011900002055פלאפוניםKR25/12/2012194.00ILS10/03/2013ביפר
0200B010015641800300ערב אספרסו פוינט בע"מ409366481900002045אירוח וכיבודיםKR20/02/2013550.00ILS10/03/2013כיבוד קל
0200B010016141800000רוזנטל משה מיכאל300373121900002061ציוד משרדי ושונותKR18/02/2013298.00ILS10/03/2013מטען
0200B010000441700200מלאי פריטים כלליים108000804900697809תחזוקת חומרהWA11/03/201381.20ILS11/03/2013אליזה אוזן-ע.פ דוד אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900697809ציוד משרדי ושונותWA11/03/2013117.19ILS11/03/2013אליזה אוזן-ע.פ דוד אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900697809ציוד משרדי ושונותWA11/03/201341.29ILS11/03/2013אליזה אוזן-ע.פ דוד אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900697809ציוד משרדי ושונותWA11/03/201316.76ILS11/03/2013אליזה אוזן-ע.פ דוד אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900697809ציוד משרדי ושונותWA11/03/201361.33ILS11/03/2013אליזה אוזן-ע.פ דוד אזולאי
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900697501ציוד משרדי ושונותWA11/03/201310.71ILS11/03/2013דודי זלץ-ע.פ יעקב אשר
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900697691ציוד משרדי ושונותWA11/03/201364.35ILS11/03/2013יוני מרטין-ע.פ אשר
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900697872ציוד משרדי ושונותWA11/03/201366.40ILS11/03/2013
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900697665ציוד משרדי ושונותWA11/03/20134.14ILS11/03/2013חגית סולומון-ע.פ סולומון
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900697665ציוד משרדי ושונותWA11/03/20139.40ILS11/03/2013חגית סולומון-ע.פ סולומון
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900697665ציוד משרדי ושונותWA11/03/201312.72ILS11/03/2013חגית סולומון-ע.פ סולומון
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900697665ציוד משרדי ושונותWA11/03/20135.85ILS11/03/2013חגית סולומון-ע.פ סולומון
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900697665ציוד משרדי ושונותWA11/03/201318.05ILS11/03/2013חגית סולומון-ע.פ סולומון
0200B010005141700200מלאי פריטים כלליים108000804900697704תחזוקת חומרהWA11/03/2013302.77ILS11/03/2013תמר
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900697704ציוד משרדי ושונותWA11/03/201346.88ILS11/03/2013תמר
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900697704ציוד משרדי ושונותWA11/03/201316.42ILS11/03/2013תמר
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900697735ציוד משרדי ושונותWA11/03/20131.26ILS11/03/2013תום כהן -ע.פ זנברג
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900697735ציוד משרדי ושונותWA11/03/20131.66ILS11/03/2013תום כהן -ע.פ זנברג
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900697735ציוד משרדי ושונותWA11/03/20139.08ILS11/03/2013תום כהן -ע.פ זנברג
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900697712ציוד משרדי ושונותWA11/03/20130.06ILS11/03/2013
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900697712ציוד משרדי ושונותWA11/03/20131.88ILS11/03/2013
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900697712ציוד משרדי ושונותWA11/03/20130.71ILS11/03/2013
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900697712ציוד משרדי ושונותWA11/03/201326.56ILS11/03/2013
0200B010009412000050ל.מ.ד טלקום בע"מ409372201900002088ריהוט וציוד משרדיKR07/03/20132857.00ILS2 מכשירי סמסונג גלקסי S3-11/03/2013
0200B010009412000050ל.מ.ד טלקום בע"מ409372201900002088ריהוט וציוד משרדיKR07/03/20132857.00ILS2 מכשירי סמסונג גלקסי S3-11/03/2013
0200B010011441700200מלאי פריטים כלליים108000804900697871תחזוקת חומרהWA11/03/2013162.40ILS11/03/2013חרובוי מוחמד- ע.פ עאמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900697871ציוד משרדי ושונותWA11/03/201357.56ILS11/03/2013חרובוי מוחמד- ע.פ עאמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900697871ציוד משרדי ושונותWA11/03/201321.10ILS11/03/2013חרובוי מוחמד- ע.פ עאמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900697871ציוד משרדי ושונותWA11/03/20138.29ILS11/03/2013חרובוי מוחמד- ע.פ עאמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900697871ציוד משרדי ושונותWA11/03/201347.96ILS11/03/2013חרובוי מוחמד- ע.פ עאמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900697871ציוד משרדי ושונותWA11/03/201355.99ILS11/03/2013חרובוי מוחמד- ע.פ עאמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900697871ציוד משרדי ושונותWA11/03/201317.88ILS11/03/2013חרובוי מוחמד- ע.פ עאמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900697871ציוד משרדי ושונותWA11/03/201322.70ILS11/03/2013חרובוי מוחמד- ע.פ עאמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900697871ציוד משרדי ושונותWA11/03/20131.29ILS11/03/2013חרובוי מוחמד- ע.פ עאמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900697871ציוד משרדי ושונותWA11/03/20131.27ILS11/03/2013חרובוי מוחמד- ע.פ עאמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900697871ציוד משרדי ושונותWA11/03/201366.40ILS11/03/2013חרובוי מוחמד- ע.פ עאמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900697871ציוד משרדי ושונותWA11/03/20135.45ILS11/03/2013חרובוי מוחמד- ע.פ עאמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900697871ציוד משרדי ושונותWA11/03/20134.86ILS11/03/2013חרובוי מוחמד- ע.פ עאמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900697871ציוד משרדי ושונותWA11/03/20131.15ILS11/03/2013חרובוי מוחמד- ע.פ עאמר
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900697662ציוד משרדי ושונותWA11/03/2013283.59ILS11/03/2013טל ארבלי ע.פ מירי רגב
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900697576ציוד משרדי ושונותWA11/03/20135.85ILS11/03/2013
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900697576ציוד משרדי ושונותWA11/03/20131.66ILS11/03/2013
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900697576ציוד משרדי ושונותWA11/03/20130.84ILS11/03/2013
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900697579ציוד משרדי ושונותWA11/03/201313.62ILS11/03/2013רעות יהודה-ע.פ עדי קול
0200B010002341800000מלאי פריטים כלליים108000804900698363ציוד משרדי ושונותWA12/03/201339.84ILS12/03/2013מיכל ביזן-ע.פ קארין אלהרר
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900698377ציוד משרדי ושונותWA12/03/20136.46ILS12/03/2013איתי ליבוביץ-ע.פ הופמן



0200B010004941701050מלאי פריטים כלליים108000804900698132אחזקה  נוי ושונותWA12/03/20132.21ILS12/03/2013אחמד
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900698100ציוד משרדי ושונותWA12/03/201310.83ILS12/03/2013דביר
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900698100ציוד משרדי ושונותWA12/03/20133.76ILS12/03/2013דביר
0200B010005041800450מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ***402468371900002170עיתונים יומיים וקטעיKR17/02/20131685.00ILS11685 /12/03/2013מנוי שנתי ע
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900698034ציוד משרדי ושונותWA12/03/20135.85ILS12/03/2013נטע כץ ע.פ מוטי יוגב
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900698034ציוד משרדי ושונותWA12/03/20130.83ILS12/03/2013נטע כץ ע.פ מוטי יוגב
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900698034ציוד משרדי ושונותWA12/03/201371.02ILS12/03/2013נטע כץ ע.פ מוטי יוגב
0200B010005641700350ויצמן אלעד404934411900002165תחזוקה ציוד ומכונוKR21/08/2012450.00ILS12/03/2013טיפול בבר מים
0200B010005641800000אטיאס אופיס" הכל למשרד 1995 בע"מ"405324501900002159ציוד משרדי ושונותKR17/02/2013466.00ILS12/03/2013ראש דיו
0200B010007041800000מלאי פריטים כלליים108000804900698057ציוד משרדי ושונותWA12/03/201313.28ILS12/03/2013נוי אל רועי-ע.פ לפיד יאיר
0200B010007241800260גרין גירון אלון לי300376201900002181פלאפוניםKR01/11/201277.54ILS11/12 12/03/2013סלולרי
0200B010008141800300מזרחי משה300037851900002173אירוח וכיבודיםKR04/03/2013190.90ILS12/03/2013כיבוד קל
0200B010010341800000סוייד חנא300307421900002171ציוד משרדי ושונותKR18/02/2013199.02ILS12/03/2013כיסוי לסלולר
0200B010010341800260סוייד חנא300307421900002185פלאפוניםKR01/02/2013200.29ILS2/13 12/03/2013סלולרי
0200B010010641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001011958הוצאות שכר דירהRE01/03/2013-0.02ILS1-2/13 12/03/2013שכ"ד
0200B010010641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001479891הוצאות שכר דירהWE12/03/20133166.02ILS12/03/2013
0200B010010744000080אולמי חאן הדקל ש. טרשי (1997) בע"מ403228731900002179יחסי ציבורKR09/12/20125000.00ILS12/03/2013כנס הסברה
0200B010011341800000פרון שי משה300377211900002168ציוד משרדי ושונותKR21/02/201327.98ILS12/03/2013 ציוד משרדי
0200B010012141800000רגב מרים300308271900002163ציוד משרדי ושונותKR07/03/2013130.00ILS12/03/2013תושבת רכב
0200B010012141800000רגב מרים300308271900002164ציוד משרדי ושונותKR08/03/2013367.00ILS12/03/2013 ציוד משרדי
0200B010012141800000שניג בע"מ400195861900002180ציוד משרדי ושונותKR05/03/20131800.00ILS12/03/2013מעטפות+הדפסה
0200B010012241800050שי נחמן300310011900002166ספרות מקצועיתKR20/02/2013178.00ILS12/03/2013כיבוד קל+ספרות
0200B010012241800200שי נחמן300310011900002167דואר ומשלוחיםKR19/02/201347.30ILS12/03/2013כיבוד קל+דואר
0200B010012241800260שי נחמן300310011900002199פלאפוניםKR07/02/201360.57ILS2/13 12/03/2013סלולרי
0200B010012241800260שי נחמן300310011900002200פלאפוניםKR14/02/201374.76ILS2/13 12/03/2013סלולרי
0200B010012241800300שי נחמן300310011900002166אירוח וכיבודיםKR20/02/2013285.00ILS12/03/2013כיבוד קל+ספרות
0200B010012241800300שי נחמן300310011900002167אירוח וכיבודיםKR19/02/2013638.67ILS12/03/2013כיבוד קל+דואר
0200B010012241800450ג'רוזלם פוסט בע"מ400014171900002161עיתונים יומיים וקטעיKR01/02/20132748.00ILS12/03/2013עיתון יומי
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900698368ציוד משרדי ושונותWA12/03/20136.46ILS12/03/2013אמגד אפריג-ע.פ של עיסווי
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900698368ציוד משרדי ושונותWA12/03/201314.77ILS12/03/2013אמגד אפריג-ע.פ של עיסווי
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900698126ציוד משרדי ושונותWA12/03/201318.16ILS12/03/2013ענתמקדונסקי ע.פ רינה פרנק
0200B010014341500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001479422הוצאות שכר דירהWE12/03/20139000.00ILS12/03/2013
0200B010014541800260כהן יחזקאלי נעמה300305161900002184פלאפוניםKR01/02/2013120.93ILS2/13 12/03/2013הפרש סלולר
0200B010014841800260זועבי חנין300303511900002190פלאפוניםKR21/03/2012114.84ILS3/12 12/03/2013מודם
0200B010014841800260זועבי חנין300303511900002191פלאפוניםKR21/07/2012114.84ILS7/12 12/03/2013מודם
0200B010014841800260זועבי חנין300303511900002192פלאפוניםKR21/08/2012114.84ILS8/12 12/03/2013מודם
0200B010014841800260זועבי חנין300303511900002193פלאפוניםKR21/09/2012115.51ILS9/12 12/03/2013מודם
0200B010014841800260זועבי חנין300303511900002194פלאפוניםKR21/10/2012115.83ILS10/12 12/03/2013מודם
0200B010014841800260זועבי חנין300303511900002195פלאפוניםKR21/11/2012115.83ILS11/12 12/03/2013מודם
0200B010014841800260זועבי חנין300303511900002196פלאפוניםKR21/12/2012115.83ILS12/12 12/03/2013מודם
0200B010014841800260זועבי חנין300303511900002197פלאפוניםKR21/01/2013115.83ILS1/13 12/03/2013מודם
0200B010015441700250וויז גרופ מדיה בע"מ408253321900002169תחזוקת תוכנהKR10/03/2013468.00ILS12/03/2013אחסון אתר
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900002162תחזוקת תקשורתKR19/02/201367.71ILS12/03/2013אינטרנט
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900698223ציוד משרדי ושונותWA12/03/201314.58ILS12/03/2013חאלד ענבתאוי-ע.פ זחלקה
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900698223ציוד משרדי ושונותWA12/03/20133.20ILS12/03/2013חאלד ענבתאוי-ע.פ זחלקה
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900698223ציוד משרדי ושונותWA12/03/201319.18ILS12/03/2013חאלד ענבתאוי-ע.פ זחלקה
0200B010015641800250זחאלקה ג'מאל300307401900002189טלפוניםKR22/02/2013195.53ILS1/13- 12/03/2013בזק לשכה
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900697980ציוד משרדי ושונותWA12/03/20135.64ILS12/03/2013מלי
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900697980ציוד משרדי ושונותWA12/03/20131.66ILS12/03/2013מלי
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900697980ציוד משרדי ושונותWA12/03/201357.56ILS12/03/2013מלי



0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900697980ציוד משרדי ושונותWA12/03/20135.35ILS12/03/2013מלי
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900697980ציוד משרדי ושונותWA12/03/201319.18ILS12/03/2013מלי
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900697980ציוד משרדי ושונותWA12/03/201322.40ILS12/03/2013מלי
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900697980ציוד משרדי ושונותWA12/03/20136.61ILS12/03/2013מלי
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900697980ציוד משרדי ושונותWA12/03/20131.27ILS12/03/2013מלי
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900698287ציוד משרדי ושונותWA12/03/201313.28ILS12/03/2013מלי
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900698287ציוד משרדי ושונותWA12/03/20136.43ILS12/03/2013מלי
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900698395ציוד משרדי ושונותWA12/03/20135.09ILS12/03/2013שקד מורן
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900698395ציוד משרדי ושונותWA12/03/201313.28ILS12/03/2013שקד מורן
0200B010016141800260גולדפרב דויטש אסף300305881900002186פלאפוניםKR01/03/201315.60ILS3/13 12/03/2013סלולרי
0200B010016241800000רזבוזוב יואל300376141900002172ציוד משרדי ושונותKR17/02/2013140.00ILS12/03/2013 ציוד משרדי
0200B010016541800260דולז'נסקי אינה300331601900002203פלאפוניםKR13/02/201361.30ILS2/13 12/03/2013הפרש מדלב"ח
0200B010016741800000מלאי פריטים כלליים108000804900698280ציוד משרדי ושונותWA12/03/201345.19ILS12/03/2013אייל בסון-ע.פ שמלי
0200B010016841800000מלאי פריטים כלליים108000804900697944ציוד משרדי ושונותWA12/03/201326.56ILS12/03/2013חנן
0200B010017341800000מלאי פריטים כלליים108000804900698268ציוד משרדי ושונותWA12/03/2013-538.09ILS12/03/2013טל בנש-ע.פ שקד
0200B010017341800000מלאי פריטים כלליים108000804900698267ציוד משרדי ושונותWA12/03/2013538.10ILS12/03/2013טל בנש-ע.פ שקד
0200B010019041800250נפאע סעיד300310891900002187טלפוניםKR07/02/2013132.46ILS12/12-1/13 12/03/2013בזק לשכה
0200B010019041800250נפאע סעיד300310891900002188טלפוניםKR07/02/2013309.38ILS12/12-1/13 12/03/2013בזק לשכה
0200B010000341800260זוהר יהושע שלמה300305101900002327פלאפוניםKR01/02/2013148.45ILS2/13 13/03/2013סלולרי
0200B010000341800260זוהר יהושע שלמה300305101900002328פלאפוניםKR14/02/201341.06ILS13/03/2013סלולרי 2/13הפרש
0200B010001341700300אורבך אורי שרגא300310691900002205תחזוקת תקשורתKR20/02/201344.28ILS13/03/2013אינטרנט+שיחות לחו"ל
0200B010001341800250אורבך אורי שרגא300310691900002205טלפוניםKR20/02/20135.95ILS13/03/2013אינטרנט+שיחות לחו"ל
0200B010001612000040עאמר מוחמד405687731900002257חומרת מחשביםKR08/03/20133190.00ILSDELL VOSTRO 252 13/03/2013מחשב נייד
0200B010001612000040אבו עראר טלב300373821900002322חומרת מחשביםKR21/02/2013899.00ILSMFC-736 13/03/2013מדפסת משולבת ברדר
0200B010001741800450ידיעות מינויים400114461900002291עיתונים יומיים וקטעיKR26/02/20131670.76ILS2/14 13/03/2013מנוי 794359 עד
0200B010001741800450ידיעות מינויים400114461900002293עיתונים יומיים וקטעיKR26/02/20131670.76ILS2/14 13/03/2013מנוי  794355עד
0200B010001741800450ידיעות מינויים400114461900002316עיתונים יומיים וקטעיKR26/02/20131670.76ILS2/14 13/03/2013ע/ מנוי 678783 עד
0200B010001841700250סימפלי סמרט בע"מ400048431900002241תחזוקת תוכנהKR27/06/2012696.00ILS13/03/2013אחסנה+תחזוקת אינטרנט
0200B010001841700250סימפלי סמרט בע"מ400048431900002242תחזוקת תוכנהKR24/09/2012702.00ILS13/03/2013אחסנה+תחזוקת אינטרנט
0200B010001841700250סימפלי סמרט בע"מ400048431900002243תחזוקת תוכנהKR30/12/2012702.00ILS13/03/2013אחסנה+תחזוקת אינטרנט
0200B010001841700250סימפלי סמרט בע"מ400048431900002282תחזוקת תוכנהKR08/11/2012280.80ILS13/03/2013חידוש דומיין
0200B010002341800000מלאי פריטים כלליים108000804900698764ציוד משרדי ושונותWA13/03/201366.40ILS13/03/2013מירי מלמד- ע.פ אלהרר
0200B010002441701050מלאי פריטים כלליים108000804900698692אחזקה  נוי ושונותWA13/03/20134.42ILS13/03/2013יוני מרטין ע.פ יעקב אשר
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900698692ציוד משרדי ושונותWA13/03/201354.48ILS13/03/2013יוני מרטין ע.פ יעקב אשר
0200B010003441800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900002290עיתונים יומיים וקטעיKR11/03/20132611.53ILS3/14  175571413/03/2013מנוי
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900698721ציוד משרדי ושונותWA13/03/201313.62ILS13/03/2013דביר חודפי ע.פ אבי וורצמן
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900698721ציוד משרדי ושונותWA13/03/20135.35ILS13/03/2013דביר חודפי ע.פ אבי וורצמן
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900698721ציוד משרדי ושונותWA13/03/201314.07ILS13/03/2013דביר חודפי ע.פ אבי וורצמן
0200B010005012000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900002292חומרת מחשביםKR27/02/20133586.00ILS16GB - 4 13/03/2013אייפד
0200B010006141700250כץ חיים300304391900002237תחזוקת תוכנהKR01/03/201380.00ILS13/03/2013אחסון אינטרנט
0200B010006141700300כץ חיים300304391900002235תחזוקת תקשורתKR20/02/201380.53ILS13/03/2013אינטרנט
0200B010006141800260כץ חיים300304391900002234פלאפוניםKR14/02/2013168.77ILS2/13 13/03/2013סלולרי
0200B010008141800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900002286עיתונים יומיים וקטעיKR26/02/20132611.53ILS2/14 13/03/2013מנו י1738512 עד
0200B010008141800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900002288עיתונים יומיים וקטעיKR26/02/20132611.53ILS2/14 1738574 13/03/2013מנוי
0200B010008441700200מלאי פריטים כלליים108000804900698787תחזוקת חומרהWA13/03/2013211.22ILS13/03/2013רויטל
0200B010008441700400עירית אור יהודה200001381900002297ארנונהKR19/03/20132153.40ILS3-4/2013 13/03/2013ארנונה
0200B010008641800260טנא אהוד יהודה300326401900002226פלאפוניםKR01/02/2013389.68ILS2/13 13/03/2013סלולרי
0200B010011241700200מלאי פריטים כלליים108000804900698658תחזוקת חומרהWA13/03/201340.60ILS13/03/2013
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900698658ציוד משרדי ושונותWA13/03/20130.65ILS13/03/2013
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900698658ציוד משרדי ושונותWA13/03/201323.44ILS13/03/2013



0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900698659ציוד משרדי ושונותWA13/03/2013117.19ILS13/03/2013אילי
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900698659ציוד משרדי ושונותWA13/03/20138.21ILS13/03/2013אילי
0200B010012241800000שי נחמן300310011900002218ציוד משרדי ושונותKR04/03/2013225.00ILS13/03/2013כיבוד+ציוד
0200B010012241800300שי נחמן300310011900002218אירוח וכיבודיםKR04/03/2013280.00ILS13/03/2013כיבוד+ציוד
0200B010012912000040עאמר מוחמד405687731900002261חומרת מחשביםKR06/03/20133389.99ILS13/03/2013מחשב ניד+פקס+אייפד+מגרסה
0200B010012912000040עאמר מוחמד405687731900002261חומרת מחשביםKR06/03/20133140.00ILS13/03/2013מחשב ניד+פקס+אייפד+מגרסה
0200B010012912000050עאמר מוחמד405687731900002261ריהוט וציוד משרדיKR06/03/20131435.01ILS13/03/2013מחשב ניד+פקס+אייפד+מגרסה
0200B010012912000050קסם עולם התקשורת בע"מ409361761900002287ריהוט וציוד משרדיKR26/02/20133000.00ILS13/03/2013אייפון
0200B010013041800260אגבאריה עפו300303271900002232פלאפוניםKR27/02/2013328.19ILS2/13 13/03/2013סלולרי
0200B010013041800300אגבאריה עפו300303271900002277אירוח וכיבודיםKR23/02/2013140.00ILS13/03/2013כיבוד קל
0200B010013341800300אריאל הכהן אורי יהודה300307111900002225אירוח וכיבודיםKR27/02/2013144.74ILS13/03/2013כיבוד קל
0200B010013341800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900002222עיתונים יומיים וקטעיKR31/01/20131170.00ILS13/03/2013קטעי עיתונות
0200B010013341800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900002224עיתונים יומיים וקטעיKR28/02/20131170.00ILS13/03/2013קטעי עיתונות
0200B010013541708030"ביבי אריה300310221900002298הוצאות שירותי כבליםKR31/01/2013210.00ILS13/03/2013כבלים
0200B010013641800000סולומון שי409372191900002283ציוד משרדי ושונותKR21/01/20133000.00ILS13/03/2013מעטפות
0200B010013941800000הורוביץ ניצן300310451900002240ציוד משרדי ושונותKR07/03/2013277.00ILS13/03/2013 ציוד משרדי
0200B010013941800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900002279עיתונים יומיים וקטעיKR04/02/20132611.53ILS1/14/13/03/2013מנוי ע
0200B010013941800450ידיעות מינויים400114461900002314עיתונים יומיים וקטעיKR12/02/20131670.76ILS1/14 13/03/2013ע/ מנוי 623346 עד
0200B010014141800450מעריב - הוצאת מודיעין בעמ400015831900002315עיתונים יומיים וקטעיKR01/10/20121503.00ILS13/03/2013ע/ח"כ יעקב אדרי
0200B01001441200004013/03/20133762.00חומרת מחשביםILS64gb 2 13/03/2013אייפאד
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900698708ציוד משרדי ושונותWA13/03/201395.93ILS13/03/2013
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900698708ציוד משרדי ושונותWA13/03/201322.70ILS13/03/2013
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900698709ציוד משרדי ושונותWA13/03/2013358.72ILS13/03/2013
0200B010015441800260שויקי איל300043321900002208פלאפוניםKR01/02/2013492.41ILS2/13 13/03/2013סלולרי
0200B010015441800260שויקי איל300043321900002215פלאפוניםKR01/01/2013625.45ILS1/13 13/03/2013סלולרי
0200B010015641700300ביבי אריה300310221900002296תחזוקת תקשורתKR31/01/201367.58ILS13/03/2013אינטרנט
0200B010015641800000זחאלקה ג'מאל300307401900002294ציוד משרדי ושונותKR03/03/2013125.00ILS13/03/2013 ציוד משרדי
0200B010016141800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900002284עיתונים יומיים וקטעיKR06/03/20132611.53ILS3/14 13/03/2013מנוי 1003491 עד
0200B010016141800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900002285עיתונים יומיים וקטעיKR06/03/20132612.46ILS3/14 13/03/2013מנוי 872059 עד
0200B010016944000000פרומרקטינג וויזרד בע"מ409353431900002304פרסומיםKR18/03/20132984.00ILS13/03/2013הקמת מערכץ ניוזלטר
0200B010017341800000שקד אילת300373141900002245ציוד משרדי ושונותKR03/03/201370.00ILS13/03/2013אוזניות
0200B010019041800300סעד מוהנא405323261900002250אירוח וכיבודיםKR11/11/201213.00ILS13/03/2013כיבוד קל
0200B010019041800300סעד מוהנא405323261900002251אירוח וכיבודיםKR09/10/201225.00ILS13/03/2013כיבוד קל
0200B010019041800300סעד מוהנא405323261900002252אירוח וכיבודיםKR11/11/2012425.00ILS13/03/2013כיבוד קל
0200B010003241800000מלאי פריטים כלליים108000804900699003ציוד משרדי ושונותWA14/03/201342.21ILS14/03/2013
0200B010003241800000מלאי פריטים כלליים108000804900699003ציוד משרדי ושונותWA14/03/201339.84ILS14/03/2013
0200B010001441800260אזולאי אילת300024851900002418פלאפוניםKR01/03/2013658.67ILS3/13 17/03/2013סלולרי
0200B010002541800260צובירי רוני300304671900002414פלאפוניםKR01/02/2013311.78ILS2/13 17/03/2013סלולרי
0200B010002941800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900002398עיתונים יומיים וקטעיKR26/02/20131815.90ILS1518274 17/03/2013עיתון ע/ מנוי
0200B010004941800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900002425עיתונים יומיים וקטעיKR28/02/20131250.73ILS17/03/2013קטעי עיתונות ח"כ טיבי
0200B010005041800260כהן יחזקאלי נעמה300305161900002417פלאפוניםKR01/03/201378.92ILS3/13 17/03/2013סלולרי
0200B010006341700250וויסנטר בע"מ405325941900002424תחזוקת תוכנהKR24/02/20132106.00ILS17/03/2013אירוח אתר
0200B010007141800260ליצמן יעקב300153711900002406פלאפוניםKR21/02/2013313.09ILS2/13 17/03/2013סלולרי
0200B010007141800260ליצמן יעקב300153711900002421פלאפוניםKR21/05/20121708.35ILS5/12 17/03/2013סלולרי
0200B010007141800260ליצמן יעקב300153711900002422פלאפוניםKR21/09/2012363.34ILS9/12 17/03/2013סלולרי
0200B010007141800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900002399עיתונים יומיים וקטעיKR24/02/20131539.43ILS117379217/03/2013עיתון ע/ מנוי
0200B010007541800000יוסף וולף ושות בעמ400042211900002402ציוד משרדי ושונותKR17/02/20136903.00ILS17/03/2013 ניירבדיד
0200B010007541800300דנון דני בן יוסף300304091900002401אירוח וכיבודיםKR13/03/2013290.00ILS17/03/2013כיבוד קל
0200B010007541800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900002403עיתונים יומיים וקטעיKR17/03/20132611.53ILS168205317/03/2013עיתון ע/ מנ
0200B010007941700300יחימוביץ שלי רחל300310701900002412תחזוקת תקשורתKR20/09/2012204.37ILS17/03/2013אינטרנט +שיחות



0200B010007941700300יחימוביץ שלי רחל300310701900002413תחזוקת תקשורתKR20/12/2012205.05ILS17/03/2013אינטרנט +שיחות
0200B010007941800000יחימוביץ שלי רחל300310701900002408ציוד משרדי ושונותKR26/02/2013150.00ILS17/03/2013מטען לאייפון
0200B010007941800000יחימוביץ שלי רחל300310701900002409ציוד משרדי ושונותKR20/02/2013400.00ILS17/03/2013אביזרים לאייפון
0200B010007941800000יחימוביץ שלי רחל300310701900002410ציוד משרדי ושונותKR06/03/201324.50ILS17/03/2013מיקרו סים
0200B010007941800250יחימוביץ שלי רחל300310701900002412טלפוניםKR20/09/201239.48ILS17/03/2013אינטרנט +שיחות
0200B010007941800250יחימוביץ שלי רחל300310701900002413טלפוניםKR20/12/201238.57ILS17/03/2013אינטרנט +שיחות
0200B010007941800260יחימוביץ שלי רחל300310701900002407פלאפוניםKR30/01/201358.50ILS17/03/2013ישיבות וירטואלי
0200B010007941800300יחימוביץ שלי רחל300310701900002411אירוח וכיבודיםKR13/03/2013531.42ILS17/03/2013כיבוד קל
0200B010013312000030פוטו סטודיו נסים בע"מ400045901900002428ציוד ומכונותKR27/02/20132818.00ILSGC100 17/03/2013מצלמת סמסונג גלקסי
0200B010014741800450ידיעות מינויים400114461900002400עיתונים יומיים וקטעיKR12/02/20131670.76ILS31559417/03/2013עיתון ע/ מנו
0200B010015641708030"זחאלקה ג'מאל300307401900002404הוצאות שירותי כבליםKR28/02/2013205.76ILS17/03/2013 כבלים
0200B010015712000040חיון מחשבים בע"מ400016081900002429חומרת מחשביםKR11/03/20138746.00ILS.13 סמסונג NAVY 17/03/2013מחשב נייד
0200B010017341800000שקד אילת300373141900002419ציוד משרדי ושונותKR19/02/2013129.00ILS17/03/2013כיסוי ל אייפון
0200B010018141800300אבו מוך עיסא405320651900002420אירוח וכיבודיםKR20/01/2013900.00ILS17/03/2013כיבוד קל
0200B010000741800250אבסדזה נינו300310121900002457טלפוניםKR31/01/201355.59ILS18/03/2013טלפון בבית
0200B010000741800250אבסדזה נינו300310121900002458טלפוניםKR20/01/201327.89ILS18/03/2013שיחות חו"ל
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900002455פלאפוניםKR14/02/2013104.13ILS2/13 18/03/2013סלולרי
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900002456פלאפוניםKR19/02/2013233.19ILS2/13 18/03/2013סלולרי
0200B010002041800250ברכה מוחמד300307431900002459טלפוניםKR20/02/2013174.38ILS1/13 18/03/2013בזק לשכה
0200B010002041800260ברכה מוחמד300307431900002453פלאפוניםKR21/02/2013253.59ILS2/13 18/03/2013סלולרי
0200B010002041800260ברכה מוחמד300307431900002454פלאפוניםKR21/02/2013190.39ILS2/13 18/03/2013סלולרי
0200B010002141700300אילטוב רוברט300303081900002464תחזוקת תקשורתKR01/01/201366.79ILS18/03/2013אינטרנט+שיחות חו"ל
0200B010002141708030"אילטוב רוברט300303081900002461הוצאות שירותי כבליםKR31/07/2012210.00ILS18/03/2013כבלים
0200B010002141708030"אילטוב רוברט300303081900002462הוצאות שירותי כבליםKR31/10/2012210.00ILS18/03/2013כבלים
0200B010002141800250אילטוב רוברט300303081900002463טלפוניםKR01/12/2012157.34ILS18/03/2013טלפון פנים ארצי
0200B010002141800250אילטוב רוברט300303081900002464טלפוניםKR01/01/20136.00ILS18/03/2013אינטרנט+שיחות חו"ל
0200B010002141800250אילטוב רוברט300303081900002465טלפוניםKR01/02/2013157.34ILS18/03/2013טלפון פנים ארצי
0200B010002841800000מלאי פריטים כלליים108000804900699876ציוד משרדי ושונותWA18/03/2013358.72ILS18/03/2013קסם רוזנבלט-ע.פ גילאון
0200B010002841800000מלאי פריטים כלליים108000804900699876ציוד משרדי ושונותWA18/03/20134.88ILS18/03/2013קסם רוזנבלט-ע.פ גילאון
0200B010002841800000מלאי פריטים כלליים108000804900699876ציוד משרדי ושונותWA18/03/201384.41ILS18/03/2013קסם רוזנבלט-ע.פ גילאון
0200B010002841800000מלאי פריטים כלליים108000804900699945ציוד משרדי ושונותWA18/03/201323.63ILS18/03/2013קסם רוזנבלט-ע.פ גילאון
0200B010002941708030"גלאון זהבה300308621900002470הוצאות שירותי כבליםKR22/02/2013210.00ILS18/03/2013כבלים
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900699899ציוד משרדי ושונותWA18/03/201323.53ILS18/03/2013חגית ע.פ סולומון
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900699899ציוד משרדי ושונותWA18/03/201350.97ILS18/03/2013חגית ע.פ סולומון
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900699942ציוד משרדי ושונותWA18/03/201396.52ILS18/03/2013דביר חודפי ע.פ אבי וורצמן
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900699942ציוד משרדי ושונותWA18/03/201347.07ILS18/03/2013דביר חודפי ע.פ אבי וורצמן
0200B010005641800260כהן אמנון300303091900002441פלאפוניםKR14/02/2013152.22ILS2/13 18/03/2013סלולרי
0200B010006141800250כץ חיים300304391900002468טלפוניםKR01/02/201318.03ILS18/03/2013חיוג לחו"ל
0200B010006141800260כץ חיים300304391900002437פלאפוניםKR21/02/201369.53ILS2/13 18/03/2013אייפד
0200B010007341800260לנדאו עוזי300037571900002466פלאפוניםKR14/02/2013135.70ILS2/13 18/03/2013סלולרי
0200B010007941800260יחימוביץ שלי רחל300310701900002439פלאפוניםKR01/03/2013228.84ILS3/13 18/03/2013מודם
0200B010008141701050מלאי פריטים כלליים108000804900699632אחזקה  נוי ושונותWA18/03/20134.42ILS18/03/2013עופר סגל-ע.פ מזרחי
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900699632ציוד משרדי ושונותWA18/03/201317.56ILS18/03/2013עופר סגל-ע.פ מזרחי
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900699632ציוד משרדי ושונותWA18/03/201310.71ILS18/03/2013עופר סגל-ע.פ מזרחי
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900699632ציוד משרדי ושונותWA18/03/201323.53ILS18/03/2013עופר סגל-ע.פ מזרחי
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900699632ציוד משרדי ושונותWA18/03/20134.97ILS18/03/2013עופר סגל-ע.פ מזרחי
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900699633ציוד משרדי ושונותWA18/03/201335.30ILS18/03/2013עופר סגל-ע.פ מזרחי
0200B010010241708030"פרץ ארמונד עמיר300308531900002469הוצאות שירותי כבליםKR28/02/201390.55ILS18/03/2013כבלים
0200B010010641800260צרצור אברהים300307631900002443פלאפוניםKR02/03/2013197.04ILS3/13 18/03/2013סלולרי
0200B010011241800000פייגלין משה זלמן300373461900002472ציוד משרדי ושונותKR06/03/2013277.15ILS18/03/2013ציוד משרדי



0200B010013041800260חוסרי וסים300310331900002467פלאפוניםKR01/01/2013519.63ILS1/13 18/03/2013סלולרי
0200B010013341800000באג מולטיסיסטם בע"מ400162261900002446ציוד משרדי ושונותKR07/03/20131276.00ILS18/03/2013אביזרים לאייפון
0200B010014141800450מעריב - הוצאת מודיעין בעמ400015831700000011עיתונים יומיים וקטעיKG09/01/2013-1002.00ILS18/03/2013זיכוי ע"ש הילה יחזקאל
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900699863ציוד משרדי ושונותWA18/03/201366.40ILS18/03/2013
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900699863ציוד משרדי ושונותWA18/03/201322.70ILS18/03/2013
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900699863ציוד משרדי ושונותWA18/03/201393.76ILS18/03/2013
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900699863ציוד משרדי ושונותWA18/03/20135.35ILS18/03/2013
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900699863ציוד משרדי ושונותWA18/03/2013358.72ILS18/03/2013
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900699924ציוד משרדי ושונותWA18/03/20136.53ILS18/03/2013ענתמקדונסקי ע.פ רינה פרנק
0200B010014441700300צור דוד405644771900002476תחזוקת תקשורתKR28/02/201356.67ILS18/03/2013אינטרנט
0200B010014441708030"צור דוד405644771900002475הוצאות שירותי כבליםKR28/02/2013126.00ILS18/03/2013כבלים
0200B010014441800300צור דוד405644771900002474אירוח וכיבודיםKR10/03/2013336.89ILS18/03/2013כיבוד קל
0200B010015641800260זחאלקה ג'מאל300307401900002438פלאפוניםKR19/02/2013134.55ILS2/13 18/03/2013סלולרי
0200B010015641800260זחאלקה ג'מאל300307401900002440פלאפוניםKR19/10/2012134.55ILS10/12 18/03/2013מודם
0200B010015741800450גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ400011581900002460עיתונים יומיים וקטעיKR04/03/20132190.24ILS18/03/2013מנוי ע/ ח"כ עדי קול
0200B010015941700300קריב יפעת300352321900002450תחזוקת תקשורתKR21/02/201369.90ILS18/03/2013אינטרנט
0200B010015941800000קריב יפעת300352321900002451ציוד משרדי ושונותKR17/03/20131244.25ILS18/03/2013כיבוד קל+ציוד משרדי
0200B010015941800000מינקוביץ' יורי403694471900002452ציוד משרדי ושונותKR14/03/2013200.00ILS18/03/2013ציוד למחשב נייד
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900699653ציוד משרדי ושונותWA18/03/201332.18ILS18/03/2013מלי דביר-ע.פ יפעת קריב
0200B010015941800300קריב יפעת300352321900002451אירוח וכיבודיםKR17/03/2013288.97ILS18/03/2013כיבוד קל+ציוד משרדי
0200B010016241701050מלאי פריטים כלליים108000804900699856אחזקה  נוי ושונותWA18/03/201341.20ILS18/03/2013יוליה ע.פ רזרוזוב
0200B010016741800000מלאי פריטים כלליים108000804900699938ציוד משרדי ושונותWA18/03/201350.88ILS18/03/2013יעל אדיב ע.פ איציק שמולי
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900699626ציוד משרדי ושונותWA18/03/201366.40ILS18/03/2013יוהנס אזנאו-ע.פ תמנו-שטה
0200B010002041800000ברכה מוחמד300307431900002514ציוד משרדי ושונותKR12/02/2013177.00ILS19/03/2013ציוד משרדי
0200B010002112000050ריל טיים סלולאר בע"מ405325841900002528ריהוט וציוד משרדיKR13/03/20132850.00ILS4S 19/03/2013איפון
0200B010002340004230כנפי יונה תיירות ונופש בע"מ402236071900002484החזר הוצאות נסיעהKR28/02/2013800.00ILS19/03/2013אוטובוס ל200 בעלי מוגבלוי
0200B010002341800000מלאי פריטים כלליים108000804900700198ציוד משרדי ושונותWA19/03/201311.77ILS19/03/2013מירי מלמד
0200B010002341800000מלאי פריטים כלליים108000804900700198ציוד משרדי ושונותWA19/03/20135.35ILS19/03/2013מירי מלמד
0200B010002341800000מלאי פריטים כלליים108000804900700198ציוד משרדי ושונותWA19/03/201332.67ILS19/03/2013מירי מלמד
0200B010002341800000מלאי פריטים כלליים108000804900700198ציוד משרדי ושונותWA19/03/20135.85ILS19/03/2013מירי מלמד
0200B010002541800260צובירי רוני300304671900002517פלאפוניםKR01/01/2013268.67ILS1/13 19/03/2013סלולרי
0200B010003141800000מלאי פריטים כלליים108000804900700150ציוד משרדי ושונותWA19/03/2013608.04ILS19/03/2013שלמה פולק-ע.פ גפני
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900700246ציוד משרדי ושונותWA19/03/201328.77ILS19/03/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900700246ציוד משרדי ושונותWA19/03/20138.78ILS19/03/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900700246ציוד משרדי ושונותWA19/03/20131.60ILS19/03/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900700246ציוד משרדי ושונותWA19/03/201312.36ILS19/03/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900700246ציוד משרדי ושונותWA19/03/20132.04ILS19/03/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900700246ציוד משרדי ושונותWA19/03/201335.17ILS19/03/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900700246ציוד משרדי ושונותWA19/03/201317.56ILS19/03/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900700246ציוד משרדי ושונותWA19/03/20132.44ILS19/03/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900700246ציוד משרדי ושונותWA19/03/20132.83ILS19/03/2013
0200B010005241800000מלאי פריטים כלליים108000804900700180ציוד משרדי ושונותWA19/03/2013172.68ILS19/03/2013בשיר חאלד ע.פ מסעוד גנאים
0200B010005241800000מלאי פריטים כלליים108000804900700180ציוד משרדי ושונותWA19/03/2013234.39ILS19/03/2013בשיר חאלד ע.פ מסעוד גנאים
0200B010005241800000מלאי פריטים כלליים108000804900700180ציוד משרדי ושונותWA19/03/20131.74ILS19/03/2013בשיר חאלד ע.פ מסעוד גנאים
0200B010005241800000מלאי פריטים כלליים108000804900700180ציוד משרדי ושונותWA19/03/201366.40ILS19/03/2013בשיר חאלד ע.פ מסעוד גנאים
0200B010005312000040איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנט402678191900002527חומרת מחשביםKR19/02/20131864.00ILS19/03/2013אייפד
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900700302ציוד משרדי ושונותWA19/03/2013167.85ILS19/03/2013עופר סגל-ע.פ מזרחי
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900700302ציוד משרדי ושונותWA19/03/201327.98ILS19/03/2013עופר סגל-ע.פ מזרחי
0200B010008212000040באג מולטיסיסטם בע"מ400162261900002522חומרת מחשביםKR11/03/20133024.00ILSHP PAVILION SLE 19/03/2013מחשב נייד
0200B010008212000045באג מולטיסיסטם בע"מ400162261900002521תוכנות מחשביםKR17/03/20131080.00ILS19/03/2013תוכנת אופיס + אנטי וירוס



0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900700284ציוד משרדי ושונותWA19/03/201332.28ILS19/03/2013
0200B010009641800000מלאי פריטים כלליים108000804900700173ציוד משרדי ושונותWA19/03/2013132.79ILS19/03/2013
0200B010009641800000מלאי פריטים כלליים108000804900700173ציוד משרדי ושונותWA19/03/20139.45ILS19/03/2013
0200B010009641800000מלאי פריטים כלליים108000804900700173ציוד משרדי ושונותWA19/03/201357.56ILS19/03/2013
0200B010009641800000מלאי פריטים כלליים108000804900700173ציוד משרדי ושונותWA19/03/20134.95ILS19/03/2013
0200B010010241805000כהן דוד405661911900002487הוצאות משרדיות - שונKR01/02/20133455.00ILS2/13 19/03/2013שירותי מזכירות
0200B010011241800000פייגלין משה זלמן300373461900002516ציוד משרדי ושונותKR13/03/2013561.97ILS19/03/2013כיבוד+ציוד
0200B010011241800300פייגלין משה זלמן300373461900002516אירוח וכיבודיםKR13/03/2013438.92ILS19/03/2013כיבוד+ציוד
0200B010012941701050מלאי פריטים כלליים108000804900700177אחזקה  נוי ושונותWA19/03/20132.21ILS'19/03/2013אמגד ע.פ פריג
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900700177ציוד משרדי ושונותWA19/03/201310.71ILS'19/03/2013אמגד ע.פ פריג
0200B010014241800000איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900002526ציוד משרדי ושונותKR05/03/2013597.00ILS2 32 אייפדGB19/03/2013
0200B010014212000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900002526חומרת מחשביםKR05/03/20135998.00ILS2 32 אייפדGB19/03/2013
0200B010014712000040חיון מחשבים בע"מ400016081900002529חומרת מחשביםKR10/02/20135441.00ILSall in one 23.6 19/03/2013מחשב נייד
0200B010015441800450סקיורינוקס405371581900002515עיתונים יומיים וקטעיKR03/03/2013760.00ILS3/13 19/03/2013שירותי מידע
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900700250ציוד משרדי ושונותWA19/03/201312.74ILS19/03/2013מיכאל זינברג-ע.פ קלדרון
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900700250ציוד משרדי ושונותWA19/03/201310.83ILS19/03/2013מיכאל זינברג-ע.פ קלדרון
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900700250ציוד משרדי ושונותWA19/03/20130.25ILS19/03/2013מיכאל זינברג-ע.פ קלדרון
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900700250ציוד משרדי ושונותWA19/03/20131.74ILS19/03/2013מיכאל זינברג-ע.פ קלדרון
0200B010015912000040מינקוביץ' יורי403694471900002523חומרת מחשביםKR13/03/20137500.00ILS2 מחשב נייד LENOVO S30019/03/2013
0200B010016140004230כנפי יונה תיירות ונופש בע"מ402236071900002484החזר הוצאות נסיעהKR28/02/2013800.00ILS19/03/2013אוטובוס ל200 בעלי מוגבלוי
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900700260ציוד משרדי ושונותWA19/03/20138.49ILS19/03/2013נעמה
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900700260ציוד משרדי ושונותWA19/03/201342.21ILS19/03/2013נעמה
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900700260ציוד משרדי ושונותWA19/03/20135.85ILS19/03/2013נעמה
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900700260ציוד משרדי ושונותWA19/03/201311.18ILS19/03/2013נעמה
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900700260ציוד משרדי ושונותWA19/03/20130.89ILS19/03/2013נעמה
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900700258ציוד משרדי ושונותWA19/03/2013-64.56ILS19/03/2013אינה-ע.פ שלח
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900700197ציוד משרדי ושונותWA19/03/201350.88ILS19/03/2013אינה
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900700197ציוד משרדי ושונותWA19/03/201370.60ILS19/03/2013אינה
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900700197ציוד משרדי ושונותWA19/03/201322.86ILS19/03/2013אינה
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900700197ציוד משרדי ושונותWA19/03/201332.28ILS19/03/2013אינה
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900700197ציוד משרדי ושונותWA19/03/20130.32ILS19/03/2013אינה
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900700258ציוד משרדי ושונותWA19/03/201364.35ILS19/03/2013אינה-ע.פ שלח
0200B010016841800000מלאי פריטים כלליים108000804900700281ציוד משרדי ושונותWA19/03/201331.59ILS19/03/2013חנן רטמן-ע.פ שמיר
0200B010016841800000מלאי פריטים כלליים108000804900700281ציוד משרדי ושונותWA19/03/20133.76ILS19/03/2013חנן רטמן-ע.פ שמיר
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900700149ציוד משרדי ושונותWA19/03/201311.70ILS19/03/2013יוהנס אזנאו-ע.פ תמנו-שטה
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900700149ציוד משרדי ושונותWA19/03/20136.31ILS19/03/2013יוהנס אזנאו-ע.פ תמנו-שטה
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900700149ציוד משרדי ושונותWA19/03/201342.21ILS19/03/2013יוהנס אזנאו-ע.פ תמנו-שטה
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900700149ציוד משרדי ושונותWA19/03/201357.56ILS19/03/2013יוהנס אזנאו-ע.פ תמנו-שטה
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900700149ציוד משרדי ושונותWA19/03/20131.66ILS19/03/2013יוהנס אזנאו-ע.פ תמנו-שטה
0200B010019712000050שרמן מרדכי יעקב405321671900002525ריהוט וציוד משרדיKR05/02/20132600.00ILS8360 19/03/2013פקס ברדר
0200B010002141800250אילטוב רוברט300303081900002553טלפוניםKR02/12/2012106.04ILS10/12 20/03/2013בזק לשכה
0200B010002141800250אילטוב רוברט300303081900002554טלפוניםKR31/12/2012106.04ILS11/12 20/03/2013בזק לשכה
0200B010002141800250אילטוב רוברט300303081900002555טלפוניםKR31/01/2012106.04ILS12/12 20/03/2013בזק לשכה
0200B010002141800250אילטוב רוברט300303081900002556טלפוניםKR03/03/2013106.04ILS1/13 20/03/2013בזק לשכה
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900002551אירוח וכיבודיםKR18/03/2013584.00ILS20/03/2013כיבוד קל
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900002552אירוח וכיבודיםKR18/03/2013456.50ILS20/03/2013כיבוד קל
0200B010002741800000בירן מיכל300305371900002560ציוד משרדי ושונותKR11/03/2013361.00ILS20/03/2013חותמות
0200B010002741800300בירן מיכל300305371900002558אירוח וכיבודיםKR13/03/201380.10ILS20/03/2013כיבוד קל
0200B010002741800300בירן מיכל300305371900002559אירוח וכיבודיםKR18/03/201341.80ILS20/03/2013כיבוד קל
0200B010002744000000בירן מיכל300305371900002561פרסומיםKR18/02/2013585.00ILSSMS 20/03/2013הודעות



0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900700641ציוד משרדי ושונותWA20/03/201350.97ILS20/03/2013הדס גרינולד-ע.פ בר
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900700641ציוד משרדי ושונותWA20/03/201318.05ILS20/03/2013הדס גרינולד-ע.פ בר
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900700641ציוד משרדי ושונותWA20/03/2013115.12ILS20/03/2013הדס גרינולד-ע.פ בר
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900700641ציוד משרדי ושונותWA20/03/201313.28ILS20/03/2013הדס גרינולד-ע.פ בר
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900700641ציוד משרדי ושונותWA20/03/201311.70ILS20/03/2013הדס גרינולד-ע.פ בר
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900700641ציוד משרדי ושונותWA20/03/201342.21ILS20/03/2013הדס גרינולד-ע.פ בר
0200B010004741800000מלאי פריטים כלליים108000804900700435ציוד משרדי ושונותWA20/03/2013322.80ILS20/03/2013דורית יעקב-ע.פ הנגבי
0200B010006141800260אבירם קורל300376681900002546פלאפוניםKR01/12/201230.26ILS12/12 20/03/2013סלולרי
0200B010010341800260ח'ליליה שאדי300304961900002537פלאפוניםKR14/10/201229.37ILS10/12 20/03/2013סלולרי
0200B010010341800260ח'ליליה שאדי300304961900002538פלאפוניםKR14/11/201217.23ILS11/12 20/03/2013סלולרי
0200B010010341800260ח'ליליה שאדי300304961900002539פלאפוניםKR14/12/201216.43ILS12/12 20/03/2013סלולרי
0200B010010341800260ח'ליליה שאדי300304961900002540פלאפוניםKR14/01/201315.24ILS1/13 20/03/2013סלולרי
0200B010010341800260ח'ליליה שאדי300304961900002541פלאפוניםKR14/02/201331.95ILS2/13 20/03/2013סלולרי
0200B010013341800260וייס יפעת לבנה300305451900002564פלאפוניםKR01/02/2013407.75ILS2/13 20/03/2013סלולרי
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900700492ציוד משרדי ושונותWA20/03/201350.88ILS20/03/2013ישראל ברייש-ע.פ אייכלר
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900700492ציוד משרדי ושונותWA20/03/201357.56ILS20/03/2013ישראל ברייש-ע.פ אייכלר
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900700492ציוד משרדי ושונותWA20/03/201323.44ILS20/03/2013ישראל ברייש-ע.פ אייכלר
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900701123ציוד משרדי ושונותWA21/03/201339.84ILS21/03/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900701123ציוד משרדי ושונותWA21/03/201326.73ILS21/03/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900701123ציוד משרדי ושונותWA21/03/201310.90ILS21/03/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900701123ציוד משרדי ושונותWA21/03/20130.24ILS21/03/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900701123ציוד משרדי ושונותWA21/03/201350.30ILS21/03/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900701123ציוד משרדי ושונותWA21/03/201335.90ILS21/03/2013
0200B010015740004000חשבון מעבר ניכוי עוב20020010100002298שכר בארץSA31/03/2013-2246.00ILS3/13 31/03/2013ח"כים
0200B010016840004000חשבון מעבר ניכוי עוב20020010100002298שכר בארץSA31/03/2013-154.00ILS3/13 31/03/2013ח"כים
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900701913ציוד משרדי ושונותWA02/04/2013283.59ILS02/04/2013הדס
0200B01000501200004002/04/20138003.00חומרת מחשביםILS2 02/04/2013מחשבים ניידים -תצורה 4-מכרז חשכ"ל
0200B01000621200004002/04/2013682.00חומרת מחשביםILS02/04/2013מחשב נייד איסר מח"כ שנלר
0200B01001031200004002/04/20133829.41חומרת מחשביםILS02/04/2013מחשב נייד -תצורה 5-מכרז חשכ"ל
0200B01001101200004002/04/20133826.00חומרת מחשביםILS02/04/2013מחשב נייד -תצורה 4-מכרז חשכ"ל
0200B010011241800000פייגלין משה זלמן300373461900002570ציוד משרדי ושונותKR06/03/2013405.55ILSציוד+ HP OFFICEJET PR 02/04/2013פקס
0200B010014841800100ארמלי נביל404502801900002576תרגומים והדפסותKR27/04/2012215.00ILS02/04/2013תרגומים
0200B010014841800100ארמלי נביל404502801900002577תרגומים והדפסותKR30/11/2012884.00ILS02/04/2013תרגומים
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900701839ציוד משרדי ושונותWA02/04/201366.40ILS02/04/2013אייל שווקי-ע.פ הרצוג
0200B010015446000000חולי ניר409389391900002575ייעוץ  סקרים וחוות דKR17/03/20134533.75ILS02/04/2013ייעוץ מקצועי
0200B010019712000050מקלב ישראל מאיר אורי300307501900002571ריהוט וציוד משרדיKR12/10/2012750.00ILSDS6101 02/04/2013טלפון
0200B010000841800260פלאפונים41800260100002180פלאפוניםSA01/03/201394.72ILS2/13 03/04/2013נייד ח"כים
0200B010000841800260פלאפונים41800260100002180פלאפוניםSA01/03/201362.01ILS2/13 03/04/2013נייד ח"כים
0200B010003141800000מלאי פריטים כלליים108000804900702328ציוד משרדי ושונותWA03/04/201326.56ILS03/04/2013שלמה פולק ע.פ משה גפני
0200B010003141800000מלאי פריטים כלליים108000804900702328ציוד משרדי ושונותWA03/04/201357.56ILS03/04/2013שלמה פולק ע.פ משה גפני
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900702288ציוד משרדי ושונותWA03/04/2013-64.56ILS03/04/2013רחל
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900702261ציוד משרדי ושונותWA03/04/201364.56ILS03/04/2013רחל קווטינסקי ע.פ אראל מר
0200B010010241805000כהן דוד405661911900002609הוצאות משרדיות - שונKR01/01/20133455.00ILS3/13 03/04/2013שירותי מזכירות
0200B010012341800260פלאפונים41800260100002182פלאפוניםSA01/03/201358.70ILS2/13 03/04/2013נייד ח"כים
0200B010017041700200מלאי פריטים כלליים108000804900702334תחזוקת חומרהWA03/04/2013121.80ILS03/04/2013
0200B010017041701050מלאי פריטים כלליים108000804900702334אחזקה  נוי ושונותWA03/04/20130.75ILS03/04/2013
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900702334ציוד משרדי ושונותWA03/04/2013132.79ILS03/04/2013
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900702334ציוד משרדי ושונותWA03/04/201323.44ILS03/04/2013
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900702334ציוד משרדי ושונותWA03/04/20137.50ILS03/04/2013
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900702334ציוד משרדי ושונותWA03/04/20134.88ILS03/04/2013



0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900702334ציוד משרדי ושונותWA03/04/2013115.12ILS03/04/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900703541ציוד משרדי ושונותWA08/04/201311.70ILS08/04/2013רביטל ברזילאי-ע.מיכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900703545ציוד משרדי ושונותWA08/04/201311.70ILS08/04/2013רביטל ברזילאי-ע.מיכאלי
0200B010000341800250אורלב זבולון300316471900002798טלפוניםKR13/03/2013277.53ILS1/13 09/04/2013טל
0200B010000941800000מלאי פריטים כלליים108000804900704169ציוד משרדי ושונותWA09/04/20135.64ILS09/04/2013טליה
0200B010002041500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001032586הוצאות שכר דירהRE01/03/2013-2.34ILS1-3/2013 09/04/2013שכ"ד
0200B010002041500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001032610הוצאות שכר דירהRE02/03/2013-2.34ILS4-6/2013 09/04/2013שכ"ד
0200B010002041500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001497033הוצאות שכר דירהWE09/04/20136602.31ILS09/04/2013
0200B010002041500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001497037הוצאות שכר דירהWE09/04/20136602.31ILS09/04/2013
0200B010002312000040חיון מחשבים בע"מ400016081900002800חומרת מחשביםKR18/03/20138746.00ILSאופ+NAVY 09/04/2013מחשב נייד סמסונג
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900704288ציוד משרדי ושונותWA09/04/2013358.72ILS09/04/2013יוני מרטין ע.פ יעקב אשר
0200B010004812000040סולומון יאסו שמעון300374871900002801חומרת מחשביםKR14/03/20132374.00ILSLENOVO G5800 09/04/2013מחשב נייד
0200B010005312000040קיי.אס.פי. מחשבים (תל אביב) בע"מ409430151900002796חומרת מחשביםKR20/03/20134590.00ILSDELL INSPIRION 09/04/2013מחשב נייד
0200B010006641800000מלאי פריטים כלליים108000804900703997ציוד משרדי ושונותWA09/04/2013164.17ILS09/04/2013בנימין צדוק ע.פ אורלי לוי
0200B010006641800000מלאי פריטים כלליים108000804900703997ציוד משרדי ושונותWA09/04/2013115.12ILS09/04/2013בנימין צדוק ע.פ אורלי לוי
0200B010007112000040אלתר מחשבים ניידים בע"מ409426661900002797חומרת מחשביםKR04/04/20136590.00ILSToshiba Portege 09/04/2013מחשב נייד
0200B010008441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001032680הוצאות שכר דירהRE01/04/2013-3.51ILS4-6/2013 09/04/2013שכ"ד
0200B010008441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001497099הוצאות שכר דירהWE09/04/20137802.73ILS09/04/2013
0200B010010641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001497041הוצאות שכר דירהWE09/04/20134749.03ILS09/04/2013
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900704102ציוד משרדי ושונותWA09/04/201327.24ILS09/04/2013אלי נולר ע.פ משה פייגלין
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900704102ציוד משרדי ושונותWA09/04/201325.48ILS09/04/2013אלי נולר ע.פ משה פייגלין
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900704102ציוד משרדי ושונותWA09/04/201342.21ILS09/04/2013אלי נולר ע.פ משה פייגלין
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900704102ציוד משרדי ושונותWA09/04/201332.83ILS09/04/2013אלי נולר ע.פ משה פייגלין
0200B010011741800000מלאי פריטים כלליים108000804900704051ציוד משרדי ושונותWA09/04/2013358.72ILS09/04/2013ווקטוריה רבין ע.פ פאינה ק
0200B010012212000040אבא מערכות מחשבים בע"מ405324261900002799חומרת מחשביםKR02/04/20136353.00ILSDELL LATITUDE E 09/04/2013מחשב נייד
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900703908ציוד משרדי ושונותWA09/04/201339.84ILS09/04/2013
0200B010015841701050מלאי פריטים כלליים108000804900704096אחזקה  נוי ושונותWA09/04/20131.10ILS09/04/2013מיכאל זילברג ע.פ רות קלדר
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900704096ציוד משרדי ושונותWA09/04/20132.48ILS09/04/2013מיכאל זילברג ע.פ רות קלדר
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900704096ציוד משרדי ושונותWA09/04/20131.36ILS09/04/2013מיכאל זילברג ע.פ רות קלדר
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900704096ציוד משרדי ושונותWA09/04/20132.98ILS09/04/2013מיכאל זילברג ע.פ רות קלדר
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900704096ציוד משרדי ושונותWA09/04/20133.71ILS09/04/2013מיכאל זילברג ע.פ רות קלדר
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900704096ציוד משרדי ושונותWA09/04/20135.35ILS09/04/2013מיכאל זילברג ע.פ רות קלדר
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900704096ציוד משרדי ושונותWA09/04/20135.85ILS09/04/2013מיכאל זילברג ע.פ רות קלדר
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900704046ציוד משרדי ושונותWA09/04/201326.56ILS09/04/2013נעמה וקנין ע.פ יוני שטבון
0200B010019741700200מלאי פריטים כלליים108000804900704177תחזוקת חומרהWA09/04/2013243.60ILS09/04/2013
0200B010019741700200מלאי פריטים כלליים108000804900704177תחזוקת חומרהWA09/04/2013151.39ILS09/04/2013
0200B010019741700200מלאי פריטים כלליים108000804900704178תחזוקת חומרהWA09/04/2013422.44ILS09/04/2013יעקב
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900704177ציוד משרדי ושונותWA09/04/2013132.79ILS09/04/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900704177ציוד משרדי ושונותWA09/04/2013153.32ILS09/04/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900704177ציוד משרדי ושונותWA09/04/2013100.59ILS09/04/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900704177ציוד משרדי ושונותWA09/04/201370.32ILS09/04/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900704177ציוד משרדי ושונותWA09/04/201335.11ILS09/04/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900704177ציוד משרדי ושונותWA09/04/201395.93ILS09/04/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900704177ציוד משרדי ושונותWA09/04/201339.00ILS09/04/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900704177ציוד משרדי ושונותWA09/04/201339.49ILS09/04/2013
0200B010006241800300לביא עליזה300374291900002815אירוח וכיבודיםKR13/03/20131019.64ILS10/04/2013כיבוד
0200B010006641800300לוי אבקסיס אורלי300303811900002819אירוח וכיבודיםKR07/04/2013228.00ILS10/04/2013כיבוד
0200B010006641800450ידיעות מינויים400114461900002820עיתונים יומיים וקטעיKR04/03/20131670.76ILS10/04/2013עיתון 3/13-4/13 אורלי לוי
0200B010010641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001497935הוצאות שכר דירהWE10/04/20131583.01ILS10/04/2013
0200B010011241800300פייגלין משה זלמן300373461900002814אירוח וכיבודיםKR03/04/2013933.44ILS3/13 10/04/2013כיבוד



0200B010011641800000שיטרית מאיר300002161900002812ציוד משרדי ושונותKR12/03/2013450.00ILS10/04/2013דיסק קשיח
0200B010012241800000שי נחמן30031001600000030ציוד משרדי ושונותK101/04/2013-421.30ILS10/04/2013כיבוד
0200B010012241800000שי נחמן300310011900002813ציוד משרדי ושונותKR01/04/2013421.30ILS10/04/2013כיבוד
0200B010012241800300שי נחמן300310011900002824אירוח וכיבודיםKR01/03/2013421.30ILS3/13 10/04/2013כיבוד
0200B010015841800000קלדרון רות300373681900002816ציוד משרדי ושונותKR08/04/2013149.90ILS10/04/2013ציוד משרדי
0200B010016741800000שמולי יצחק300372991900002818ציוד משרדי ושונותKR17/03/2013157.00ILS10/04/2013ציוד משרדי
0200B010016741800300שמולי יצחק300372991900002817אירוח וכיבודיםKR20/03/2013278.00ILS10/04/2013כיבוד
0200B010016712000045קיי.אס.פי. מחשבים (תל אביב) בע"מ409430151900002804תוכנות מחשביםKR10/02/2013990.00ILS2010 10/04/2013תוכנת אופיס
0200B010001141701050מלאי פריטים כלליים108000804900705680אחזקה  נוי ושונותWA14/04/20131.10ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/201366.40ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/2013126.62ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/20132.44ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/20135.35ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/201310.84ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/20132.47ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/201319.21ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/20135.85ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/20132.83ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/201310.71ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/20136.61ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/20130.68ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/20133.18ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/20130.47ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/20131.21ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/20131.74ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/20139.38ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/201312.74ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/201313.62ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/201310.83ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/201355.99ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/201347.96ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/201314.43ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/20131.66ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/20133.76ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/20139.94ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/20132.86ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/20136.46ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900705680ציוד משרדי ושונותWA14/04/201325.00ILS14/04/2013תמי -ע.פ אריאל אטיאס
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900705708ציוד משרדי ושונותWA14/04/201312.91ILS14/04/2013בת-חן דהן-ע.פ ישי
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900705708ציוד משרדי ושונותWA14/04/201326.56ILS14/04/2013בת-חן דהן-ע.פ ישי
0200B010006544000000בוטנרו איריס409430911900002887פרסומיםKR13/03/20131123.20ILSDVD14/04/2013המרת קלטות ל
0200B010007241700250נאור איתי405322281900002849תחזוקת תוכנהKR16/04/20132691.00ILS14/04/2013ניהול ותחזוקת קשר
0200B010007841700250לינר ליאור-טל405551921900002883תחזוקת תוכנהKR05/03/2013234.00ILS14/04/2013אחסון אתר אינטרנט
0200B010008741700300נהרי משולם300060731900002892תחזוקת תקשורתKR28/01/2013224.72ILS14/04/2013אינטרנט
0200B010008741700300נהרי משולם300060731900002893תחזוקת תקשורתKR28/02/2013257.72ILS14/04/2013אינטרנט
0200B010008741800000נהרי משולם300060731900002894ציוד משרדי ושונותKR24/03/201360.00ILS14/04/2013סוללה
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900705483ציוד משרדי ושונותWA14/04/201331.59ILS14/04/2013נרקיס אדוארד-ע.פ נהרי
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900002890פלאפוניםKR07/02/2013190.08ILS2/13 14/04/2013סלולרי
0200B010009644000000חוטובלי צפורה300304481900002886פרסומיםKR08/04/2013813.00ILS14/04/2013עיטוף בנייר
0200B010011241800000פייגלין משה זלמן300373461900002891ציוד משרדי ושונותKR07/03/2013550.00ILS14/04/2013תמונות ללשכה



0200B010012241708030"שי נחמן300310011900002836הוצאות שירותי כבליםKR31/01/2013196.65ILS14/04/2013כבלים
0200B010012241708030"שי נחמן300310011900002888הוצאות שירותי כבליםKR28/02/2013191.63ILS14/04/2013כבלים
0200B010012241800000שי נחמן300310011900002835ציוד משרדי ושונותKR03/04/2013295.99ILS14/04/2013הוצאות דואר+ציוד
0200B010012241800200שי נחמן300310011900002835דואר ומשלוחיםKR03/04/201386.40ILS14/04/2013הוצאות דואר+ציוד
0200B010012241800250שי נחמן300310011900002837טלפוניםKR23/10/201230.14ILS14/04/2013שיחות חו"ל
0200B010012241800250שי נחמן300310011900002838טלפוניםKR23/01/2013147.99ILS14/04/2013שיחות חו"ל
0200B010012241800260שי נחמן300310011900002856פלאפוניםKR07/11/201251.22ILS11/12 14/04/2013סלולרי
0200B010012241800260שי נחמן300310011900002858פלאפוניםKR07/03/201360.57ILS3/13 14/04/2013סלולרי
0200B010012241800260עמיר נעה רבקה300375861900002859פלאפוניםKR01/02/2013321.98ILS2/13 14/04/2013סלולרי
0200B010012241800260עמיר נעה רבקה300375861900002861פלאפוניםKR01/03/2013203.97ILS3/13 14/04/2013סלולרי
0200B010012241800300שי נחמן300310011900002834אירוח וכיבודיםKR17/01/2013777.40ILS14/04/2013כיבוד קל
0200B010013441800260מוזס מנחם אליעזר30026958600000031פלאפוניםK127/03/2013-120.01ILS3/13 14/04/2013סלולרי
0200B010013441800260מוזס מנחם אליעזר300269581900002854פלאפוניםKR27/03/2013120.01ILS3/13 14/04/2013סלולרי
0200B010013441800260מוזס מנחם אליעזר300269581900002889פלאפוניםKR27/02/2013150.08ILS2/13 14/04/2013סלולרי
0200B010014441800250צור דוד405644771900002874טלפוניםKR28/02/201319.80ILS2/13 14/04/2013טלפון בבית
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900002830תחזוקת תקשורתKR01/03/201340.25ILS14/04/2013אינטרנט
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900002831תחזוקת תקשורתKR19/03/201371.66ILS14/04/2013אינטרנט
0200B010015641800250זחאלקה ג'מאל300307401900002829טלפוניםKR22/03/2013203.39ILS2/13 14/04/2013בזק
0200B010015641800260זחאלקה ג'מאל300307401900002832פלאפוניםKR19/03/2013134.55ILS3/13 14/04/2013מודם
0200B010016141800260גולדפרב דויטש אסף300305881900002833פלאפוניםKR01/04/201315.60ILS4/13 14/04/2013סלולרי
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900002853עיתונים יומיים וקטעיKR28/02/2013871.62ILS14/04/2013קטעי עיתונות
0200B010016744000000שמולי יצחק300372991900002845פרסומיםKR24/03/201358.50ILS14/04/2013הודעות דיוור
0200B010001844000080ולדמן יוסף400100571900002896יחסי ציבורKR26/02/2013702.00ILS15/04/2013מעטפות לכנס הסברה
0200B010002944000000קינדלר אופיר+נמרוד דוו405576951900002928פרסומיםKR27/03/20132340.00ILS15/04/2013קמפיין פייסבוק
0200B010006144000000כץ חיים300304391900002897פרסומיםKR24/03/2013321.75ILSSMS 15/04/2013הודעות
0200B010008441700300מיכאלי אברהם300303011900002932תחזוקת תקשורתKR28/02/2013187.07ILS15/04/2013אינטרנט
0200B010008441700500מיכאלי אברהם300303011900002926חשמלKR25/03/2013178.21ILS15/04/2013חשמל
0200B010008441800250מיכאלי אברהם300303011900002925טלפוניםKR10/03/2013350.29ILS1-2/13 15/04/2013בזק לשכה
0200B010011641700300שיטרית מאיר300002161900002902תחזוקת תקשורתKR21/02/201315.02ILS15/04/2013אינטרנט
0200B010011641800000שיטרית מאיר300002161900002904ציוד משרדי ושונותKR14/02/201397.00ILSUSB 15/04/2013אלחוטי
0200B010011641800250שיטרית מאיר300002161900002898טלפוניםKR10/02/2013155.70ILS1/13 15/04/2013בזק
0200B010011641800250שיטרית מאיר300002161900002899טלפוניםKR10/03/2013163.37ILS2/13 15/04/2013בזק
0200B010011641800250שיטרית מאיר300002161900002903טלפוניםKR10/02/201326.49ILS15/04/2013שיחות לחו"ל
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900002900פלאפוניםKR14/02/201369.70ILS2/13 15/04/2013סלולרי
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900002901פלאפוניםKR21/02/2013121.61ILS2/13 15/04/2013סלולרי
0200B010011741708030"קירשנבאום פניה300303111900002930הוצאות שירותי כבליםKR24/12/2012210.00ILS15/04/2013כבלים
0200B010012141800260רגב מרים300308271900002911פלאפוניםKR08/03/201373.01ILS3/13 15/04/2013סלולרי
0200B010012141800260רגב מרים300308271900002912פלאפוניםKR08/01/201373.01ILS1/13 15/04/2013סלולרי
0200B010012241800260שי נחמן300310011900002917פלאפוניםKR14/03/201374.76ILS3/13 15/04/2013סלולרי
0200B010012541800250שמטוב ליה300302861900002906טלפוניםKR03/03/2013136.46ILS1/13 15/04/2013בזק
0200B010013141800260צור מיקה300306211900002927פלאפוניםKR26/02/201381.00ILS15/04/2013ביפר
0200B010013441800260מוזס מנחם אליעזר300269581900002895פלאפוניםKR27/03/2013146.04ILS3/13 15/04/2013סלולרי
0200B010013941700300הורוביץ ניצן300310451900002918תחזוקת תקשורתKR21/12/2012121.83ILS15/04/2013אינטרנט
0200B010013941700300הורוביץ ניצן300310451900002919תחזוקת תקשורתKR21/01/2013131.02ILS15/04/2013אינטרנט
0200B010013941700300הורוביץ ניצן300310451900002920תחזוקת תקשורתKR21/02/2013131.02ILS15/04/2013אינטרנט
0200B010013941700300הורוביץ ניצן300310451900002921תחזוקת תקשורתKR15/03/2013131.02ILS15/04/2013אינטרנט
0200B010013941708030"הורוביץ ניצן300310451900002922הוצאות שירותי כבליםKR22/02/2013210.00ILS15/04/2013כבלים
0200B010016741708030"שמולי יצחק300372991900002910הוצאות שירותי כבליםKR22/02/2013210.00ILS15/04/2013כבלים
0200B010016741800000שמולי יצחק300372991900002929ציוד משרדי ושונותKR17/03/2013480.00ILS15/04/2013מדפסת משולבת
0200B010016712000040שמולי יצחק300372991900002905חומרת מחשביםKR10/02/20132400.00ILS-samsung amd a4 15/04/2013מחשב נייד



0200B010017441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706145ציוד משרדי ושונותWA15/04/2013257.40ILS15/04/2013אוריאל מצליח
0200B01000241200004017/04/2013493.00חומרת מחשביםILSscx 4824fn 17/04/2013פקס סמסונג
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706643ציוד משרדי ושונותWA17/04/2013-5.35ILS17/04/2013בן חן ביטון-ע.פ אלי ישי
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/201366.40ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/201384.94ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/20138.28ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/201329.26ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/20136.18ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/201323.98ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/20130.87ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/20130.46ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/20138.78ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/20135.75ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/20135.66ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/20130.32ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/201316.42ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/201316.09ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/20132.54ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/201310.70ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/20132.42ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/20131.98ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/201314.43ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/201333.47ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/20139.64ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/20133.48ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/201319.50ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/20131.42ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/20130.63ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/20131.60ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/20139.94ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/201311.43ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/20137.90ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/20133.39ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/201323.44ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706678ציוד משרדי ושונותWA17/04/201332.28ILS17/04/2013
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900706643ציוד משרדי ושונותWA17/04/2013145.68ILS17/04/2013בן חן ביטון-ע.פ אלי ישי
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900706342ציוד משרדי ושונותWA17/04/201350.97ILS17/04/2013דנה דנן
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900706342ציוד משרדי ושונותWA17/04/201336.10ILS17/04/2013דנה דנן
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900706342ציוד משרדי ושונותWA17/04/201342.21ILS17/04/2013דנה דנן
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900706342ציוד משרדי ושונותWA17/04/201357.56ILS17/04/2013דנה דנן
0200B010011141800000מלאי פריטים כלליים108000804900706419ציוד משרדי ושונותWA17/04/201326.56ILS17/04/2013רבקהרביץ-ע.פ ריבלין
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900706566ציוד משרדי ושונותWA17/04/201350.97ILS17/04/2013אוהד כהן-ע.פ שטבון
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900706566ציוד משרדי ושונותWA17/04/20131.66ILS17/04/2013אוהד כהן-ע.פ שטבון
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900706566ציוד משרדי ושונותWA17/04/20130.76ILS17/04/2013אוהד כהן-ע.פ שטבון
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900706985ציוד משרדי ושונותWA18/04/2013358.72ILS18/04/2013דבורה זאב ע.פ נסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900706985ציוד משרדי ושונותWA18/04/2013115.12ILS18/04/2013דבורה זאב ע.פ נסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900706985ציוד משרדי ושונותWA18/04/201350.88ILS18/04/2013דבורה זאב ע.פ נסים זאב
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900707451ציוד משרדי ושונותWA21/04/201366.40ILS21/04/2013נרקיס אדוארד-ע.פ נהרי
0200B01001031200004006/03/2013-4001.00חומרת מחשביםILS21/04/2013מחשב נייד -תצורה 4-מכרז חשכ"ל
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900707543ציוד משרדי ושונותWA21/04/201366.40ILS21/04/2013מרינה -ע.פ דוד רותם



0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900707543ציוד משרדי ושונותWA21/04/201382.09ILS21/04/2013מרינה -ע.פ דוד רותם
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900707543ציוד משרדי ושונותWA21/04/201343.22ILS21/04/2013מרינה -ע.פ דוד רותם
0200B010002141800050אילטוב רוברט300303081900003011ספרות מקצועיתKR22/04/201339.60ILS22/04/2013ספרות
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900003009אירוח וכיבודיםKR22/04/2013550.00ILS22/04/2013כיבוד קל
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900003010אירוח וכיבודיםKR22/04/2013539.50ILS22/04/2013כיבוד קל
0200B010002941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708422ציוד משרדי ושונותWA22/04/20133.90ILS22/04/2013
0200B010002941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708422ציוד משרדי ושונותWA22/04/20135.85ILS22/04/2013
0200B010002941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708422ציוד משרדי ושונותWA22/04/20133.20ILS22/04/2013
0200B010002941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708422ציוד משרדי ושונותWA22/04/201328.13ILS22/04/2013
0200B010002941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708422ציוד משרדי ושונותWA22/04/20131.15ILS22/04/2013
0200B010002941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708422ציוד משרדי ושונותWA22/04/201323.26ILS22/04/2013
0200B010002941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708422ציוד משרדי ושונותWA22/04/20135.96ILS22/04/2013
0200B010002941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708422ציוד משרדי ושונותWA22/04/201347.97ILS22/04/2013
0200B010002941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708422ציוד משרדי ושונותWA22/04/20137.42ILS22/04/2013
0200B010002941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708422ציוד משרדי ושונותWA22/04/20130.32ILS22/04/2013
0200B010002941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708422ציוד משרדי ושונותWA22/04/20135.85ILS22/04/2013
0200B010002941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708422ציוד משרדי ושונותWA22/04/20137.72ILS22/04/2013
0200B010002941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708422ציוד משרדי ושונותWA22/04/201336.01ILS22/04/2013
0200B010002941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708422ציוד משרדי ושונותWA22/04/20135.35ILS22/04/2013
0200B010002941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708423ציוד משרדי ושונותWA22/04/201366.34ILS22/04/2013יערה
0200B010003141800000מלאי פריטים כלליים108000804900708499ציוד משרדי ושונותWA22/04/2013247.60ILS22/04/2013משה גפני
0200B010004341800300זאב נסים מרדכי300307051900003022אירוח וכיבודיםKR18/04/2013130.17ILS22/04/2013כיבוד קל
0200B010004341800450מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ***402468371900003026עיתונים יומיים וקטעיKR01/03/20131516.00ILS22/04/2013ע/ ח"כנסים זאב
0200B010005141700200מלאי פריטים כלליים108000804900708484תחזוקת חומרהWA22/04/201360.56ILS22/04/2013תום כהן-ע.פ תמר זנברג
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900708484ציוד משרדי ושונותWA22/04/20130.57ILS22/04/2013תום כהן-ע.פ תמר זנברג
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900708484ציוד משרדי ושונותWA22/04/20133.61ILS22/04/2013תום כהן-ע.פ תמר זנברג
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900708484ציוד משרדי ושונותWA22/04/20134.69ILS22/04/2013תום כהן-ע.פ תמר זנברג
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900708500ציוד משרדי ושונותWA22/04/201321.24ILS22/04/2013תום כהן-ע.פ תמר זנברג
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900708500ציוד משרדי ושונותWA22/04/201317.56ILS22/04/2013תום כהן-ע.פ תמר זנברג
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900708500ציוד משרדי ושונותWA22/04/201346.52ILS22/04/2013תום כהן-ע.פ תמר זנברג
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900708298ציוד משרדי ושונותWA22/04/201313.28ILS22/04/2013קורל אבירם-ע.פ חיים כץ
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900708298ציוד משרדי ושונותWA22/04/201332.28ILS22/04/2013קורל אבירם-ע.פ חיים כץ
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900708298ציוד משרדי ושונותWA22/04/201319.18ILS22/04/2013קורל אבירם-ע.פ חיים כץ
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900708298ציוד משרדי ושונותWA22/04/20131.44ILS22/04/2013קורל אבירם-ע.פ חיים כץ
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900708298ציוד משרדי ושונותWA22/04/201343.22ILS22/04/2013קורל אבירם-ע.פ חיים כץ
0200B010006741800300לוי מיקי300374161900003020אירוח וכיבודיםKR21/04/201386.00ILS22/04/2013כיבוד קל
0200B010007041800000מלאי פריטים כלליים108000804900708475ציוד משרדי ושונותWA22/04/2013358.72ILS22/04/2013גילי האושר-ע.פ יאיר לפיד
0200B010007441800100הרוש מאיר404439861900003007תרגומים והדפסותKR13/03/20132457.00ILS22/04/2013הדפסות ברכה
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900708334ציוד משרדי ושונותWA22/04/2013-50.88ILS22/04/2013רויטל ברזילאי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900708250ציוד משרדי ושונותWA22/04/201326.34ILS22/04/2013רוויטל ברזלאי-ע.פ מיכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900708250ציוד משרדי ושונותWA22/04/201372.03ILS22/04/2013רוויטל ברזלאי-ע.פ מיכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900708250ציוד משרדי ושונותWA22/04/201396.32ILS22/04/2013רוויטל ברזלאי-ע.פ מיכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900708250ציוד משרדי ושונותWA22/04/201350.88ILS22/04/2013רוויטל ברזלאי-ע.פ מיכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900708250ציוד משרדי ושונותWA22/04/201315.60ILS22/04/2013רוויטל ברזלאי-ע.פ מיכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900708334ציוד משרדי ושונותWA22/04/201317.56ILS22/04/2013רויטל ברזילאי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900708334ציוד משרדי ושונותWA22/04/20138.78ILS22/04/2013רויטל ברזילאי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900708334ציוד משרדי ושונותWA22/04/20130.36ILS22/04/2013רויטל ברזילאי
0200B010008941800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900002998עיתונים יומיים וקטעיKR11/03/2013499.22ILS10/12-12/12 22/04/2013ארית זוארץ
0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900708248ציוד משרדי ושונותWA22/04/2013132.79ILS22/04/2013לילך שלי-ע.פ יריב לוין
0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900708248ציוד משרדי ושונותWA22/04/201386.43ILS22/04/2013לילך שלי-ע.פ יריב לוין



0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900708248ציוד משרדי ושונותWA22/04/201323.41ILS22/04/2013לילך שלי-ע.פ יריב לוין
0200B010010041800300לוין יריב גדעון300311431900003008אירוח וכיבודיםKR03/04/201326.60ILS22/04/2013כיבוד קל
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900708483ציוד משרדי ושונותWA22/04/201366.34ILS22/04/2013אלי נולר ע.פ משה פייגלין
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900708483ציוד משרדי ושונותWA22/04/201343.22ILS22/04/2013אלי נולר ע.פ משה פייגלין
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900708483ציוד משרדי ושונותWA22/04/20135.85ILS22/04/2013אלי נולר ע.פ משה פייגלין
0200B010011741000020ביגל רפאלה404452471900003017הדרכה והשתלמותKR03/03/20134095.00ILS22/04/2013לימודי שפה
0200B010011741700250בדק מדיה בע"מ402954751900003015תחזוקת תוכנהKR04/03/2013819.00ILS22/04/2013אחזקה ותמיכה של בלוג
0200B010011741800000קירשנבאום פניה300303111900003006ציוד משרדי ושונותKR20/02/2013179.00ILS22/04/2013ציוד משרדי
0200B010014341800100אוש פערל405322251900003012תרגומים והדפסותKR17/03/201315444.00ILS22/04/2013הדפסות +עיצוב
0200B010015441700250וויז גרופ מדיה בע"מ408253321900003014תחזוקת תוכנהKR08/04/2013468.00ILS22/04/2013אחסון אתר אינטרנט
0200B010015441800650סקיורינוקס405371581900003025שירותי מידעKR03/04/2013760.00ILS22/04/2013שירותי מידע מקוון
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708496ציוד משרדי ושונותWA22/04/201358.16ILS22/04/2013מלי דביר-ע.פ יפעת קריב
0200B010016541700200מלאי פריטים כלליים108000804900708495תחזוקת חומרהWA22/04/201365.00ILS22/04/2013יהונתן לאלו-ע.פ עופר שלח
0200B010016541800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900003027עיתונים יומיים וקטעיKR27/03/20132602.97ILS1759714 22/04/2013ע/ מנוי
0200B010016541800450ידיעות מינויים400114461900003028עיתונים יומיים וקטעיKR21/03/20131670.76ILS728787 22/04/2013ע/ מנוי
0200B010016741700200מלאי פריטים כלליים108000804900708295תחזוקת חומרהWA22/04/2013200.23ILS22/04/2013יעל אדיב ע.פ איציק שמולי
0200B010016741800000מלאי פריטים כלליים108000804900708203ציוד משרדי ושונותWA22/04/20135.85ILS22/04/2013
0200B010016741800000מלאי פריטים כלליים108000804900708203ציוד משרדי ושונותWA22/04/201339.84ILS22/04/2013
0200B010016741800000מלאי פריטים כלליים108000804900708203ציוד משרדי ושונותWA22/04/201358.16ILS22/04/2013
0200B010016741800000מלאי פריטים כלליים108000804900708203ציוד משרדי ושונותWA22/04/20138.49ILS22/04/2013
0200B010016741800000מלאי פריטים כלליים108000804900708203ציוד משרדי ושונותWA22/04/201336.01ILS22/04/2013
0200B010016741800000מלאי פריטים כלליים108000804900708203ציוד משרדי ושונותWA22/04/20135.85ILS22/04/2013
0200B010017341800100בנש-פרסום גרפיקה והוצאה לאור בע"מ409449361900003013תרגומים והדפסותKR19/03/20132106.00ILS22/04/2013הדפסות
0200B010019741800300מקלב ישראל מאיר אורי300307501900003023אירוח וכיבודיםKR17/04/2013694.90ILS22/04/2013כיבוד קל
0200B010002041708030"ברכה מוחמד300307431900003078הוצאות שירותי כבליםKR31/01/2013210.00ILS23/04/2013כבלים
0200B010002041708030"ברכה מוחמד300307431900003080הוצאות שירותי כבליםKR28/02/2013210.00ILS23/04/2013כבלים
0200B010002041708030"ברכה מוחמד300307431900003081הוצאות שירותי כבליםKR31/03/2013210.00ILS23/04/2013כבלים
0200B010002041800250ברכה מוחמד300307431900003076טלפוניםKR20/03/2013173.00ILS2/13 23/04/2013בזק לשכה
0200B010002141708030"אילטוב רוברט300303081900003051הוצאות שירותי כבליםKR31/01/2013230.07ILS23/04/2013כבלים
0200B010004241800000וקנין יצחק300307651900003075ציוד משרדי ושונותKR22/04/2013420.00ILS23/04/2013ציוד משרדי
0200B010005241800250גנאים מסעוד300308241900003064טלפוניםKR07/04/2013202.22ILS3/13 23/04/2013בזק
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708715ציוד משרדי ושונותWA23/04/201334.89ILS23/04/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708715ציוד משרדי ושונותWA23/04/201366.34ILS23/04/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708715ציוד משרדי ושונותWA23/04/201310.71ILS23/04/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900708715ציוד משרדי ושונותWA23/04/201317.72ILS23/04/2013
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900708966ציוד משרדי ושונותWA23/04/20133.61ILS23/04/2013קורל אבירם
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900708966ציוד משרדי ושונותWA23/04/201317.72ILS23/04/2013קורל אבירם
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900708966ציוד משרדי ושונותWA23/04/20135.85ILS23/04/2013קורל אבירם
0200B010006444000080לבני ציפי צפורה מלכה300021301900003061יחסי ציבורKR08/04/2013339.00ILS23/04/2013מתנה שאישרו
0200B010006541708030"לבנת לימור אהבה300166781900003052הוצאות שירותי כבליםKR22/02/2013210.00ILS23/04/2013כבלים
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900708800ציוד משרדי ושונותWA23/04/20136.18ILS23/04/2013
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900708800ציוד משרדי ושונותWA23/04/201310.69ILS23/04/2013
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900708800ציוד משרדי ושונותWA23/04/201313.17ILS23/04/2013
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900708800ציוד משרדי ושונותWA23/04/20132.88ILS23/04/2013
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900708800ציוד משרדי ושונותWA23/04/20135.45ILS23/04/2013
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900708800ציוד משרדי ושונותWA23/04/20133.64ILS23/04/2013
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900708800ציוד משרדי ושונותWA23/04/2013108.04ILS23/04/2013
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900708800ציוד משרדי ושונותWA23/04/20133.39ILS23/04/2013
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900708800ציוד משרדי ושונותWA23/04/201366.34ILS23/04/2013
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900708965ציוד משרדי ושונותWA23/04/201323.41ILS23/04/2013מיכל שמעון ע.פ אורית סטרו



0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900708965ציוד משרדי ושונותWA23/04/201322.86ILS23/04/2013מיכל שמעון ע.פ אורית סטרו
0200B010010441800000גטאס באסל300373771900003074ציוד משרדי ושונותKR08/04/2013249.00ILS23/04/2013ציוד משרדי
0200B010011212000050פייגלין משה זלמן300373461900003095ריהוט וציוד משרדיKR07/04/2013450.00ILS2 23/04/2013טלפונים פנסוניק
0200B010011212000050פייגלין משה זלמן300373461900003095ריהוט וציוד משרדיKR07/04/2013600.00ILS2 23/04/2013טלפונים פנסוניק
0200B010011741708030"קירשנבאום פניה300303111900003053הוצאות שירותי כבליםKR22/02/2013210.00ILS23/04/2013כבלים
0200B010013441800000ביטון מרדכי409457471900003082ציוד משרדי ושונותKR07/03/2013445.00ILS23/04/2013ציוד משרדי
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900708939ציוד משרדי ושונותWA23/04/20136.53ILS23/04/2013שקד מורג ע.פ מיכל רוזין
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900708939ציוד משרדי ושונותWA23/04/201317.72ILS23/04/2013שקד מורג ע.פ מיכל רוזין
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900708939ציוד משרדי ושונותWA23/04/201314.44ILS23/04/2013שקד מורג ע.פ מיכל רוזין
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900708939ציוד משרדי ושונותWA23/04/201346.53ILS23/04/2013שקד מורג ע.פ מיכל רוזין
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900708940ציוד משרדי ושונותWA23/04/201366.34ILS23/04/2013שקד מורג ע.פ מיכל רוזין
0200B010017312000040שקד אילת300373141900003096חומרת מחשביםKR27/02/20135936.00ILS2 מחשבים ניידים DELL INSI23/04/2013
0200B010019740004230מקלב ישראל מאיר אורי300307501900003069החזר הוצאות נסיעהKR01/02/2013235.00ILS23/04/2013החזר הוצ'נסיעות למתנדב
0200B010019740004230מקלב ישראל מאיר אורי300307501900003070החזר הוצאות נסיעהKR02/02/2013235.00ILS23/04/2013החזר הוצ'נסיעות למתנדב
0200B010019741800000מקלב ישראל מאיר אורי300307501900003066ציוד משרדי ושונותKR03/03/201327.00ILS23/04/2013ציוד משרדי
0200B010019741800000מקלב ישראל מאיר אורי300307501900003067ציוד משרדי ושונותKR28/02/201393.75ILS23/04/2013ציוד משרדי
0200B010019741800000מקלב ישראל מאיר אורי300307501900003068ציוד משרדי ושונותKR08/04/2013172.20ILS23/04/2013ציוד משרדי
0200B010019741800000מקלב ישראל מאיר אורי300307501900003071ציוד משרדי ושונותKR17/03/2013365.00ILS23/04/2013ציוד משרדי
0200B010000441800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013306.30ILS24/04/2013הדפסות
0200B010001341800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013242.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010001741800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013722.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010002041700400ברכה מוחמד300307431900003105ארנונהKR19/03/2013675.63ILS24/04/2013ארנונה שנים קודמות
0200B010002141800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/201338.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010002341800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013178.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010002441800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013533.10ILS24/04/2013הדפסות
0200B010002641800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/20132176.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010002741800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/20132271.30ILS24/04/2013הדפסות
0200B010002841800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/201376.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010002941800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013142.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010003341800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013114.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010003441800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/201376.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010003841800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013190.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010004341800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/20138.25ILS24/04/2013הדפסות
0200B010004441800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/201380.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010004541500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001048477הוצאות שכר דירהRE16/10/2012-46.09ILSjjhj24/04/2013
0200B010004641800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013152.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010004741800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013550.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010004841800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013184.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010004941700400עירית אום-אל-פחם200001541900003112ארנונהKR23/04/20134345.80ILS2013 24/04/2013ארנונה לשנת
0200B010005041800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013436.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010005141800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013272.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900709338ציוד משרדי ושונותWA24/04/2013-145.68ILS24/04/2013
0200B010005541800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013176.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010005841800000מלאי פריטים כלליים108000804900709072ציוד משרדי ושונותWA24/04/201366.34ILS24/04/2013אביעד כהן ע.פ מאיר כהן
0200B010005841800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/20135.50ILS24/04/2013הדפסות
0200B010005941800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/201342.90ILS24/04/2013הדפסות
0200B010006141800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/201338.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010006241800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/201316.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010006641800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013225.25ILS24/04/2013הדפסות
0200B010006841800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013348.00ILS24/04/2013הדפסות



0200B010007041800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/20138.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900709143ציוד משרדי ושונותWA24/04/20138.77ILS24/04/2013עירית לוי-ע.פ סופה לנדבר
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900709143ציוד משרדי ושונותWA24/04/20130.46ILS24/04/2013עירית לוי-ע.פ סופה לנדבר
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900709143ציוד משרדי ושונותWA24/04/20134.88ILS24/04/2013עירית לוי-ע.פ סופה לנדבר
0200B010007841800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/201376.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900709095ציוד משרדי ושונותWA24/04/201366.34ILS24/04/2013לורה טלינובסקי ע.פ שלי יח
0200B010007941800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013629.50ILS24/04/2013הדפסות
0200B010008141800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013936.40ILS24/04/2013הדפסות
0200B010008341800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/201348.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010008441700400עירית אור יהודה200001381900003104ארנונהKR19/09/20122132.60ILS9-10/12 24/04/2013ארנונה
0200B010008441800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/20131224.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010008741800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013152.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010009841800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/201380.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B01001031200004006/03/20134001.00חומרת מחשביםILS24/04/2013מחשב נייד -תצורה 4-מכרז חשכ"ל
0200B010010341700400מ. מ. עילבון200000621900003111ארנונהKR24/04/20133104.08ILS3-12/12 24/04/2013ארנונה
0200B010010441800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013128.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010011241800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013152.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010011341800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013136.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010011441800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013840.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900709335ציוד משרדי ושונותWA24/04/2013358.72ILS24/04/2013מורן בן משה-ע.פ שטרית
0200B010012241800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013291.66ILS24/04/2013הדפסות
0200B010012241800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013347.40ILS24/04/2013הדפסות
0200B010012741800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/201332.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900709093ציוד משרדי ושונותWA24/04/2013-10.70ILS24/04/2013
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900709214ציוד משרדי ושונותWA24/04/20132.54ILS24/04/2013
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900709214ציוד משרדי ושונותWA24/04/201310.71ILS24/04/2013
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900709214ציוד משרדי ושונותWA24/04/20130.97ILS24/04/2013
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900709093ציוד משרדי ושונותWA24/04/201311.70ILS24/04/2013
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900709093ציוד משרדי ושונותWA24/04/20131.17ILS24/04/2013
0200B010012941800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013304.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010013041800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013623.90ILS24/04/2013הדפסות
0200B010013141800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013110.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010013341800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013224.40ILS24/04/2013הדפסות
0200B010013441800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013649.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010013941800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013228.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010014241800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013152.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010014341500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001509496הוצאות שכר דירהWE24/04/20139000.00ILS24/04/2013
0200B010014341800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/201312.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010014441800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013435.60ILS24/04/2013הדפסות
0200B010015941800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013163.75ILS24/04/2013הדפסות
0200B010016041800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013228.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010016141800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013217.42ILS24/04/2013הדפסות
0200B010016241800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013384.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010016441800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013348.90ILS24/04/2013הדפסות
0200B010016541800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013930.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010016541800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013103.18ILS24/04/2013הדפסות
0200B010016741800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013110.88ILS24/04/2013הדפסות
0200B010016841800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013152.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010016841800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013110.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010016941800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/201376.00ILS24/04/2013הדפסות



0200B010017341800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013228.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010017441800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013240.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010017641800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013336.00ILS24/04/2013הדפסות
0200B010019741800100תרגומים והדפסות41800100100002669תרגומים והדפסותSA24/04/2013107.20ILS24/04/2013הדפסות
0200B010008741800000קרביץ (1974) בעמ400011031900003117ציוד משרדי ושונותKR22/04/20131172.35ILS-brother mfc 25/04/2013מדפסת משולבת
0200B010008712000040קרביץ (1974) בעמ400011031900003117חומרת מחשביםKR22/04/20131854.45ILS-brother mfc 25/04/2013מדפסת משולבת
0200B010009641800000מלאי פריטים כלליים108000804900709503ציוד משרדי ושונותWA25/04/2013152.64ILS25/04/2013עזר גבאי
0200B01001111200004024/04/2013100.00חומרת מחשביםILSמיוליה ברקוביץ ACER 25/04/2013מחשב נייד
0200B01001111200004024/04/20131210.00חומרת מחשביםILS25/04/2013אייפד ממחסן הכנסת ציוד 10342517-מנינו אבזדה
0200B010016712000045שמולי יצחק30037299600000038תוכנות מחשביםK110/02/2013-990.00ILS25/04/2013תוכנת אופיס
0200B010016712000045שמולי יצחק300372991900003115תוכנות מחשביםKR10/02/2013990.00ILS25/04/2013תוכנת אופיס
0200B010001441800260אזולאי אילת300024851900003181פלאפוניםKR01/04/2013527.51ILS4/13 28/04/2013סלולרי
0200B010001741800260אהרון מרי300304301900003166פלאפוניםKR08/04/20131049.22ILS4/13 28/04/2013סלולרי
0200B010003541800300בן ארי מיכאל300153811900003196אירוח וכיבודיםKR09/04/2013595.63ILS28/04/2013כיבוד קל
0200B010004241800000וקנין יצחק300307651900003182ציוד משרדי ושונותKR23/04/2013140.00ILS28/04/2013כבל לאיפון
0200B010004941800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900003147עיתונים יומיים וקטעיKR31/03/20131250.73ILS28/04/2013 קטעי עיתונות
0200B010005041800000וורצמן אברהם300374311900003148ציוד משרדי ושונותKR28/04/201384.90ILS28/04/2013כיבוד+ציוד
0200B010005041800300וורצמן אברהם300374311900003148אירוח וכיבודיםKR28/04/2013179.14ILS28/04/2013כיבוד+ציוד
0200B010005044000000יוניסל פתרונות סלולריים מתקדמים בע"402955011900003149פרסומיםKR21/03/20135850.00ILS28/04/2013הודעות
0200B010006141700250כץ חיים300304391900003157תחזוקת תוכנהKR01/04/201380.00ILS28/04/2013שירותי אחסון
0200B010006141700250כץ חיים300304391900003158תחזוקת תוכנהKR01/11/201280.00ILS28/04/2013שירותי אחסון
0200B010006141700300כץ חיים300304391900003155תחזוקת תקשורתKR20/10/201280.53ILS28/04/2013אינטרנט
0200B010006141700300כץ חיים300304391900003156תחזוקת תקשורתKR20/03/201380.53ILS28/04/2013אינטרנט
0200B010006141708030"כץ חיים300304391900003150הוצאות שירותי כבליםKR31/03/2013210.00ILS28/04/2013כבלים
0200B010006141708030"כץ חיים300304391900003151הוצאות שירותי כבליםKR31/10/2012210.00ILS28/04/2013כבלים
0200B010006141708030"כץ חיים300304391900003152הוצאות שירותי כבליםKR28/02/2013210.00ILS28/04/2013כבלים
0200B010006141800260כץ חיים300304391900003153פלאפוניםKR21/03/201369.53ILS3/13 28/04/2013סלולרי
0200B010006141800260כץ חיים300304391900003154פלאפוניםKR14/03/201344.69ILS3/13 28/04/2013סלולרי
0200B010007941700300יחימוביץ שלי רחל300310701900003169תחזוקת תקשורתKR20/02/2013205.05ILS28/04/2013אינטרנט+טלפוניה
0200B010007941800000יחימוביץ שלי רחל300310701900003170ציוד משרדי ושונותKR23/04/201338.00ILS28/04/2013כיבוד קל
0200B010007941800250יחימוביץ שלי רחל300310701900003169טלפוניםKR20/02/201338.22ILS28/04/2013אינטרנט+טלפוניה
0200B010007941800260יחימוביץ שלי רחל300310701900003167פלאפוניםKR01/04/2013228.84ILS4/13 28/04/2013סלולרי
0200B010007941800260יחימוביץ שלי רחל300310701900003168פלאפוניםKR01/03/201395.30ILS2/13 28/04/2013סלולרי
0200B010007941800300יחימוביץ שלי רחל300310701900003170אירוח וכיבודיםKR23/04/201392.17ILS28/04/2013כיבוד קל
0200B010007944000080קיבוץ אורטל400092981900003171יחסי ציבורKR31/10/20121170.00ILS28/04/2013 נאום ח"כ
0200B010011241800000פייגלין משה זלמן300373461900003159ציוד משרדי ושונותKR21/03/2013180.00ILS28/04/2013תמונה
0200B010011241800000פייגלין משה זלמן300373461900003160ציוד משרדי ושונותKR24/03/2013180.00ILS28/04/2013תמונה
0200B010011241800000פייגלין משה זלמן300373461900003161ציוד משרדי ושונותKR14/03/2013293.00ILS28/04/2013תמונה
0200B010011241800000פייגלין משה זלמן300373461900003163ציוד משרדי ושונותKR07/04/2013124.00ILS28/04/2013ציוד משרדי
0200B010011241800050פייגלין משה זלמן300373461900003162ספרות מקצועיתKR03/04/2013300.00ILS28/04/2013ספרות מקצועית
0200B010012246000000כהן דניאלה405320041900003143ייעוץ  סקרים וחוות דKR17/02/20133000.00ILS28/04/2013ייעוץ
0200B010013041800260חוסרי וסים300310331900003176פלאפוניםKR01/03/201379.93ILS3/13 28/04/2013סלולרי
0200B010015441800260שויקי איל300043321900003180פלאפוניםKR01/03/2013300.74ILS3/13 28/04/2013סלולרי
0200B010015444000000סופטג מערכות תוכנה בע"מ405324741900003164פרסומיםKR31/03/20134653.00ILS28/04/2013הודעות
0200B01000111200004029/04/20131244.00חומרת מחשביםILSמראלב מגאדלה - ezsc-15a 29/04/2013מגרסת פתיתים
0200B010003141800260פולק שלמה אפרים300306471900003213פלאפוניםKR01/03/201330.67ILS3/13 29/04/2013סלולרי
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710447ציוד משרדי ושונותWA29/04/201369.79ILS29/04/2013בוסתן דורון-ע.פ חיליק בר
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710447ציוד משרדי ושונותWA29/04/20134.97ILS29/04/2013בוסתן דורון-ע.פ חיליק בר
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710447ציוד משרדי ושונותWA29/04/201366.34ILS29/04/2013בוסתן דורון-ע.פ חיליק בר
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710447ציוד משרדי ושונותWA29/04/20132.98ILS29/04/2013בוסתן דורון-ע.פ חיליק בר



0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710447ציוד משרדי ושונותWA29/04/20130.68ILS29/04/2013בוסתן דורון-ע.פ חיליק בר
0200B010004341700300זאב נסים מרדכי300307051900003249תחזוקת תקשורתKR23/02/2013153.63ILS29/04/2013 אינטרנט
0200B010004341701050מלאי פריטים כלליים108000804900710335אחזקה  נוי ושונותWA29/04/20133.78ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710335ציוד משרדי ושונותWA29/04/20137.12ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710335ציוד משרדי ושונותWA29/04/201346.89ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710335ציוד משרדי ושונותWA29/04/2013398.05ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710335ציוד משרדי ושונותWA29/04/201311.51ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710335ציוד משרדי ושונותWA29/04/201339.50ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710335ציוד משרדי ושונותWA29/04/201357.56ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710335ציוד משרדי ושונותWA29/04/201326.73ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710335ציוד משרדי ושונותWA29/04/201310.65ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710335ציוד משרדי ושונותWA29/04/201323.41ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710335ציוד משרדי ושונותWA29/04/20136.07ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710335ציוד משרדי ושונותWA29/04/201343.22ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710335ציוד משרדי ושונותWA29/04/20135.29ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710335ציוד משרדי ושונותWA29/04/201314.90ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710335ציוד משרדי ושונותWA29/04/201323.17ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710335ציוד משרדי ושונותWA29/04/20138.28ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710335ציוד משרדי ושונותWA29/04/20134.48ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710335ציוד משרדי ושונותWA29/04/2013122.66ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710335ציוד משרדי ושונותWA29/04/2013234.39ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710335ציוד משרדי ושונותWA29/04/201311.18ILS29/04/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710353ציוד משרדי ושונותWA29/04/201313.82ILS29/04/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710353ציוד משרדי ושונותWA29/04/201314.63ILS29/04/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010005141701050מלאי פריטים כלליים108000804900710453אחזקה  נוי ושונותWA29/04/20132.21ILS29/04/2013תום
0200B010005141800000זנדברג תמר300374301900003262ציוד משרדי ושונותKR23/04/2013422.99ILS29/04/2013ציוד משרדי
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900710452ציוד משרדי ושונותWA29/04/201328.00ILS29/04/2013
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900710452ציוד משרדי ושונותWA29/04/201366.34ILS29/04/2013
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900710452ציוד משרדי ושונותWA29/04/201310.70ILS29/04/2013
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900710452ציוד משרדי ושונותWA29/04/20133.48ILS29/04/2013
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900710453ציוד משרדי ושונותWA29/04/201323.43ILS29/04/2013תום
0200B010005141800300זנדברג תמר300374301900003261אירוח וכיבודיםKR23/04/2013360.60ILS29/04/2013כיבוד קל
0200B010005241800000ג'מעיית אלתועיה אלאסלאמיה - סח'נין405327031900003254ציוד משרדי ושונותKR20/03/20131069.00ILS29/04/2013ציוד משרדי
0200B010005341800000טופורובסקי בועז300373251900003269ציוד משרדי ושונותKR19/04/201340.00ILS29/04/2013מסגרת
0200B010005341800000טופורובסקי בועז300373251900003310ציוד משרדי ושונותKR22/04/2013950.00ILS2013 29/04/2013תוכנת אופיס
0200B01000534180000022/04/2013-950.00ציוד משרדי ושונותILS29/04/2013תוכנת אופיס 2013 ביזנס
0200B010005341800300טופורובסקי בועז300373251900003270אירוח וכיבודיםKR13/03/201341.70ILS29/04/2013כיבוד קל
0200B01000531200004022/04/2013950.00חומרת מחשביםILS29/04/2013תוכנת אופיס 2013 ביזנס
0200B010005641800260כהן אמנון300303091900003204פלאפוניםKR14/03/2013210.41ILS3/13 29/04/2013סלולרי
0200B010005741700200מלאי פריטים כלליים108000804900710303תחזוקת חומרהWA29/04/201330.28ILS29/04/2013אתי אברג-ע.פ איציק כהן
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900710526ציוד משרדי ושונותWA29/04/201339.81ILS29/04/2013דנה דנן-ע.פ עליזה לביא
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900710526ציוד משרדי ושונותWA29/04/201334.89ILS29/04/2013דנה דנן-ע.פ עליזה לביא
0200B010006741700300לוי מיקי300374161900003248תחזוקת תקשורתKR28/02/201371.81ILS29/04/2013 אינטרנט
0200B010006741708030"לוי מיקי30037416600000034הוצאות שירותי כבליםK122/02/2013-210.00ILS29/04/2013כבלים
0200B010006741708030"לוי מיקי300374161900003247הוצאות שירותי כבליםKR22/02/2013210.00ILS29/04/2013כבלים
0200B010006741708030"לוי מיקי300374161900003264הוצאות שירותי כבליםKR22/03/2013207.67ILS29/04/2013כבלים
0200B010006741708030"לוי מיקי300374161900003305הוצאות שירותי כבליםKR22/02/2013180.00ILS29/04/2013כבלים
0200B010006741800250לוי מיקי300374161900003263טלפוניםKR31/03/201347.90ILS3/13 29/04/2013בזק בינלאומי
0200B010007841800260שמיר בלאט ריאל300305241900003200פלאפוניםKR01/03/201340.82ILS3/13 29/04/2013סלולרי
0200B010007841800300חסון אדוי ישראל300308871900003271אירוח וכיבודיםKR23/04/2013244.00ILS29/04/2013כיבוד קל



0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900710118ציוד משרדי ושונותWA29/04/201311.43ILS29/04/2013עופר סגל-ע.פ משה מזרחי
0200B010008141800300מזרחי משה300037851900003260אירוח וכיבודיםKR23/04/2013152.00ILS29/04/2013כיבוד קל
0200B010008141800450מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ***402468371900003259עיתונים יומיים וקטעיKR27/03/20131516.00ILS3/14 29/04/2013ע/ ח"כ משה מזרחי עד
0200B010008241800450ידיעות מינויים400114461900003253עיתונים יומיים וקטעיKR13/03/20131670.76ILS3/14 29/04/2013ע/ מנוי 731120 עד
0200B010008441700300מיכאלי אברהם300303011900003252תחזוקת תקשורתKR31/03/2013187.07ILS29/04/2013 אינטרנט
0200B010008441800260ביפר תקשורת ישראל בע"מ400012271900003251פלאפוניםKR13/03/20132190.00ILS29/04/2013ע/ ח"כ מיכאלי
0200B010008741800300נהרי משולם300060731900003265אירוח וכיבודיםKR23/04/2013120.53ILS29/04/2013כיבוד קל
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900710525ציוד משרדי ושונותWA29/04/2013-18.05ILS29/04/2013הילה  סובול ע.פ ניסן סלומ
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900710516ציוד משרדי ושונותWA29/04/201353.16ILS29/04/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900710516ציוד משרדי ושונותWA29/04/201326.33ILS29/04/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900710516ציוד משרדי ושונותWA29/04/20139.38ILS29/04/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900710516ציוד משרדי ושונותWA29/04/201310.04ILS29/04/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900710524ציוד משרדי ושונותWA29/04/201343.22ILS29/04/2013הילה  סובול ע.פ ניסן סלומ
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900710524ציוד משרדי ושונותWA29/04/201314.44ILS29/04/2013הילה  סובול ע.פ ניסן סלומ
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900710524ציוד משרדי ושונותWA29/04/201318.05ILS29/04/2013הילה  סובול ע.פ ניסן סלומ
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900710197ציוד משרדי ושונותWA29/04/2013132.68ILS29/04/2013
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900710197ציוד משרדי ושונותWA29/04/201332.28ILS29/04/2013
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900710197ציוד משרדי ושונותWA29/04/201357.79ILS29/04/2013
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900710197ציוד משרדי ושונותWA29/04/20130.83ILS29/04/2013
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900710197ציוד משרדי ושונותWA29/04/20135.35ILS29/04/2013
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900710197ציוד משרדי ושונותWA29/04/201317.72ILS29/04/2013
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900710197ציוד משרדי ושונותWA29/04/20138.40ILS29/04/2013
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900710197ציוד משרדי ושונותWA29/04/201310.65ILS29/04/2013
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900710197ציוד משרדי ושונותWA29/04/201335.11ILS29/04/2013
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900710197ציוד משרדי ושונותWA29/04/201343.22ILS29/04/2013
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900710197ציוד משרדי ושונותWA29/04/201370.32ILS29/04/2013
0200B010010041700300לוין יריב גדעון300311431900003250תחזוקת תקשורתKR10/03/201390.68ILS29/04/2013 אינטרנט
0200B010010341700300סוייד חנא300307421900003255תחזוקת תקשורתKR21/03/2013372.21ILS29/04/2013 אינטרנט
0200B010010341800250סוייד חנא300307421900003256טלפוניםKR10/04/2013137.90ILS2-3/13 29/04/2013בזק
0200B010010341800250סוייד חנא300307421900003257טלפוניםKR10/04/2013388.86ILS2-3/13 29/04/2013בזק
0200B010011341800300פרון שי משה300377211900003266אירוח וכיבודיםKR23/04/2013193.50ILS29/04/2013כיבוד קל
0200B010011341800300פרון שי משה300377211900003267אירוח וכיבודיםKR23/04/2013291.00ILS29/04/2013כיבוד קל
0200B010012141800260רגב מרים300308271900003258פלאפוניםKR08/04/201373.00ILS4/13 29/04/2013סלולרי
0200B010012241800260עמיר נעה רבקה300375861900003229פלאפוניםKR01/04/201398.60ILS4/13 29/04/2013סלולרי
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900710387ציוד משרדי ושונותWA29/04/201322.15ILS29/04/2013
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900710388ציוד משרדי ושונותWA29/04/201311.59ILS29/04/2013
0200B010013041701050מלאי פריטים כלליים108000804900710534אחזקה  נוי ושונותWA29/04/20134.42ILS29/04/2013וסים חוסרי ע.פ עפו אגבארי
0200B010013041800000מלאי פריטים כלליים108000804900710534ציוד משרדי ושונותWA29/04/2013115.12ILS29/04/2013וסים חוסרי ע.פ עפו אגבארי
0200B010013041800000מלאי פריטים כלליים108000804900710534ציוד משרדי ושונותWA29/04/201366.34ILS29/04/2013וסים חוסרי ע.פ עפו אגבארי
0200B010013041800000מלאי פריטים כלליים108000804900710534ציוד משרדי ושונותWA29/04/201313.96ILS29/04/2013וסים חוסרי ע.פ עפו אגבארי
0200B010013041800000מלאי פריטים כלליים108000804900710534ציוד משרדי ושונותWA29/04/201355.99ILS29/04/2013וסים חוסרי ע.פ עפו אגבארי
0200B010013041800000מלאי פריטים כלליים108000804900710534ציוד משרדי ושונותWA29/04/20136.97ILS29/04/2013וסים חוסרי ע.פ עפו אגבארי
0200B010014241701050מלאי פריטים כלליים108000804900710383אחזקה  נוי ושונותWA29/04/20132.21ILS29/04/2013
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900710383ציוד משרדי ושונותWA29/04/20135.85ILS29/04/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710407ציוד משרדי ושונותWA29/04/201351.65ILS29/04/2013ישראל ברייש-ע.פ אייכלר
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710389ציוד משרדי ושונותWA29/04/20134.19ILS29/04/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710389ציוד משרדי ושונותWA29/04/201311.70ILS29/04/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710389ציוד משרדי ושונותWA29/04/20132.92ILS29/04/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710389ציוד משרדי ושונותWA29/04/2013132.68ILS29/04/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710389ציוד משרדי ושונותWA29/04/20138.94ILS29/04/2013



0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710389ציוד משרדי ושונותWA29/04/20130.64ILS29/04/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710389ציוד משרדי ושונותWA29/04/201347.97ILS29/04/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710389ציוד משרדי ושונותWA29/04/20135.35ILS29/04/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710389ציוד משרדי ושונותWA29/04/201318.01ILS29/04/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710389ציוד משרדי ושונותWA29/04/201346.88ILS29/04/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710389ציוד משרדי ושונותWA29/04/201312.91ILS29/04/2013
0200B010014441800000אייבורי מחשבים בע"מ402686181900003309ציוד משרדי ושונותKR25/04/2013950.00ILS29/04/2013תוכנת אופיס
0200B01001444180000025/04/2013-950.00ציוד משרדי ושונותILS29/04/2013תוכנת אופיס 2013 ביזנס
0200B010014412000040אייבורי מחשבים בע"מ402686181900003308חומרת מחשביםKR25/04/20132435.00ILSתו+ LENOVO G580 29/04/2013מחשב נייד
0200B01001441200004025/04/2013950.00חומרת מחשביםILS29/04/2013תוכנת אופיס 2013 ביזנס
0200B010015641708030"זחאלקה ג'מאל300307401900003246הוצאות שירותי כבליםKR31/03/2013205.76ILS29/04/2013כבלים
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900710527ציוד משרדי ושונותWA29/04/201332.18ILS29/04/2013מיכאל זילברג-ע.פ קלדרון
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900710527ציוד משרדי ושונותWA29/04/201393.05ILS29/04/2013מיכאל זילברג-ע.פ קלדרון
0200B010016241701050מלאי פריטים כלליים108000804900710497אחזקה  נוי ושונותWA29/04/20131.10ILS29/04/2013יוליה צירולניק ע.פ יואל ר
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900710497ציוד משרדי ושונותWA29/04/2013116.31ILS29/04/2013יוליה צירולניק ע.פ יואל ר
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900710497ציוד משרדי ושונותWA29/04/201355.99ILS29/04/2013יוליה צירולניק ע.פ יואל ר
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900710497ציוד משרדי ושונותWA29/04/201347.96ILS29/04/2013יוליה צירולניק ע.פ יואל ר
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900710497ציוד משרדי ושונותWA29/04/201343.22ILS29/04/2013יוליה צירולניק ע.פ יואל ר
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900710497ציוד משרדי ושונותWA29/04/20135.35ILS29/04/2013יוליה צירולניק ע.פ יואל ר
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900710497ציוד משרדי ושונותWA29/04/20136.61ILS29/04/2013יוליה צירולניק ע.פ יואל ר
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900710497ציוד משרדי ושונותWA29/04/20133.18ILS29/04/2013יוליה צירולניק ע.פ יואל ר
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900710497ציוד משרדי ושונותWA29/04/20131.65ILS29/04/2013יוליה צירולניק ע.פ יואל ר
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900710497ציוד משרדי ושונותWA29/04/201311.70ILS29/04/2013יוליה צירולניק ע.פ יואל ר
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710205ציוד משרדי ושונותWA29/04/2013-5.35ILS29/04/2013יונתן ללו-שלח אופר
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710205ציוד משרדי ושונותWA29/04/2013-9.64ILS29/04/2013יונתן ללו-שלח אופר
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710205ציוד משרדי ושונותWA29/04/2013-4.33ILS29/04/2013יונתן ללו-שלח אופר
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710176ציוד משרדי ושונותWA29/04/20135.35ILS29/04/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710176ציוד משרדי ושונותWA29/04/20139.64ILS29/04/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710176ציוד משרדי ושונותWA29/04/20134.33ILS29/04/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710176ציוד משרדי ושונותWA29/04/201353.16ILS29/04/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710176ציוד משרדי ושונותWA29/04/201317.56ILS29/04/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710205ציוד משרדי ושונותWA29/04/201347.96ILS29/04/2013יונתן ללו-שלח אופר
0200B010017341800300שקד אילת300373141900003211אירוח וכיבודיםKR11/02/201336.90ILS29/04/2013כיבוד קל
0200B010017441800000מלאי פריטים כלליים108000804900710475ציוד משרדי ושונותWA29/04/201326.54ILS29/04/2013הילה בן ישי-ע.פ גדעון סער
0200B010019741800260אייפרמן יאיר300304491900003212פלאפוניםKR01/02/20135.05ILS2/13 29/04/2013סלולרי
0200B010001141800000אטיאס אריאל300081161900003333ציוד משרדי ושונותKR24/04/2013279.00ILS30/04/2013נרטיק לאיפון
0200B010002141800000אילטוב רוברט300303081900003340ציוד משרדי ושונותKR29/04/2013319.00ILS30/04/2013כיבוד קל+ציוד
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900003339אירוח וכיבודיםKR29/04/2013368.00ILS30/04/2013כיבוד קל
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900003340אירוח וכיבודיםKR29/04/2013336.00ILS30/04/2013כיבוד קל+ציוד
0200B010002340004000חשבון מעבר ניכוי עוב20020010100003354שכר בארץSA30/04/2013-2246.00ILS4/13 30/04/2013ח"כים
0200B010002341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710868ציוד משרדי ושונותWA30/04/201343.22ILS30/04/2013מירי מלמד-ע.פ אלהרר
0200B010002341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710868ציוד משרדי ושונותWA30/04/201311.70ILS30/04/2013מירי מלמד-ע.פ אלהרר
0200B010002341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710868ציוד משרדי ושונותWA30/04/20133.35ILS30/04/2013מירי מלמד-ע.פ אלהרר
0200B010002341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710868ציוד משרדי ושונותWA30/04/201310.83ILS30/04/2013מירי מלמד-ע.פ אלהרר
0200B010002741800300בירן מיכל300305371900003342אירוח וכיבודיםKR23/04/2013297.87ILS30/04/2013כיבוד קל
0200B010003141800260גפני משה רפאל300307101900003343פלאפוניםKR14/03/201398.98ILS3/13 30/04/2013סלולרי
0200B010003844000080בר לב עמר ישראל300379231900003314יחסי ציבורKR07/04/2013250.00ILS30/04/2013רשימת צירי ועידה
0200B010004741800000מלאי פריטים כלליים108000804900710585ציוד משרדי ושונותWA30/04/201350.88ILS30/04/2013דורית שמעון-ע.פ צחי הנגבי
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900710872ציוד משרדי ושונותWA30/04/201339.81ILS30/04/2013חגית
0200B010005241800300אבו ריא עלי405672851900003322אירוח וכיבודיםKR28/04/2013530.00ILS30/04/2013כיבוד קל



0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900710817ציוד משרדי ושונותWA30/04/201379.74ILS30/04/2013
0200B010006841800450ידיעות מינויים400114461900003344עיתונים יומיים וקטעיKR23/04/20131937.52ILS4/14 30/04/2013ע/ מנוי761567 עד
0200B010007941800260טלינובסקי לורה300379211900003337פלאפוניםKR01/04/2013105.74ILS4/13 30/04/2013סלולרי
0200B010007944000000יוניסל פתרונות סלולריים מתקדמים בע"402955011900003334פרסומיםKR17/04/20132925.00ILSSMS 30/04/2013הודעות
0200B010008741700300נהרי משולם300060731900003324תחזוקת תקשורתKR28/03/2013224.72ILS30/04/2013אינטרנט
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900003341פלאפוניםKR07/04/2013180.09ILS4/13 30/04/2013מודם
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900710719ציוד משרדי ושונותWA30/04/2013278.83ILS30/04/2013מרינה גסזר ע.פ דוד רותם
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900710719ציוד משרדי ושונותWA30/04/201347.96ILS30/04/2013מרינה גסזר ע.פ דוד רותם
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900710782ציוד משרדי ושונותWA30/04/201318.05ILS30/04/2013מרינה -דוד רותם
0200B010011440004000שכר בארץ40004000100003097שכר בארץSA30/04/20137765.36ILS30/04/2013חפיפה- אלי נכט+ אמיר עלי
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900710803ציוד משרדי ושונותWA30/04/201347.96ILS30/04/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900710803ציוד משרדי ושונותWA30/04/201314.63ILS30/04/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900710803ציוד משרדי ושונותWA30/04/20131.27ILS30/04/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900710803ציוד משרדי ושונותWA30/04/201310.71ILS30/04/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900710803ציוד משרדי ושונותWA30/04/20138.71ILS30/04/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900710803ציוד משרדי ושונותWA30/04/201312.21ILS30/04/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900710803ציוד משרדי ושונותWA30/04/20135.75ILS30/04/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900710803ציוד משרדי ושונותWA30/04/20134.48ILS30/04/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900710803ציוד משרדי ושונותWA30/04/201357.56ILS30/04/2013
0200B010013441800000שניג בע"מ400195861900003325ציוד משרדי ושונותKR03/04/2013614.00ILS30/04/2013מעטפות
0200B010013541800260ביבי אריה300310221900003329פלאפוניםKR21/01/2013252.43ILS1/13 30/04/2013סלולרי
0200B010013941800450ידיעות מינויים400114461900003326עיתונים יומיים וקטעיKR14/03/20131670.76ILS3/14 30/04/2013ע/724101 עד
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900003327תחזוקת תקשורתKR01/04/201340.25ILS30/04/2013אינטרנט
0200B010015641800250זחאלקה ג'מאל300307401900003328טלפוניםKR22/04/2013193.75ILS3/13 30/04/2013בזק
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900710819ציוד משרדי ושונותWA30/04/201326.58ILS30/04/2013
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900710812ציוד משרדי ושונותWA30/04/2013358.72ILS30/04/2013רעות יהודה ע.פ עדי קול
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900710812ציוד משרדי ושונותWA30/04/20135.09ILS30/04/2013רעות יהודה ע.פ עדי קול
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900710812ציוד משרדי ושונותWA30/04/201343.22ILS30/04/2013רעות יהודה ע.פ עדי קול
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900710870ציוד משרדי ושונותWA30/04/20131.26ILS30/04/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900710870ציוד משרדי ושונותWA30/04/20131.36ILS30/04/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900710870ציוד משרדי ושונותWA30/04/20136.44ILS30/04/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900710870ציוד משרדי ושונותWA30/04/20131.65ILS30/04/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900710870ציוד משרדי ושונותWA30/04/20139.38ILS30/04/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900710870ציוד משרדי ושונותWA30/04/20134.47ILS30/04/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900710870ציוד משרדי ושונותWA30/04/20131.60ILS30/04/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900710870ציוד משרדי ושונותWA30/04/20136.53ILS30/04/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900710904ציוד משרדי ושונותWA30/04/20135.96ILS30/04/2013שקד מורג ע.פ רוזין מיכל
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900710904ציוד משרדי ושונותWA30/04/20132.86ILS30/04/2013שקד מורג ע.פ רוזין מיכל
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900710904ציוד משרדי ושונותWA30/04/201316.74ILS30/04/2013שקד מורג ע.פ רוזין מיכל
0200B010016041800100מרמור אלעד409469211900003338תרגומים והדפסותKR03/03/2013257.40ILS30/04/2013עיצוב הזמנה לכנס
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900710836ציוד משרדי ושונותWA30/04/2013132.68ILS30/04/2013
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900710836ציוד משרדי ושונותWA30/04/201319.50ILS30/04/2013
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900710836ציוד משרדי ושונותWA30/04/201316.06ILS30/04/2013
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900710836ציוד משרדי ושונותWA30/04/201347.97ILS30/04/2013
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900710836ציוד משרדי ושונותWA30/04/20132.29ILS30/04/2013
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900710836ציוד משרדי ושונותWA30/04/20136.46ILS30/04/2013
0200B010016541800300שלח עפר300373111900003345אירוח וכיבודיםKR24/04/2013450.57ILS30/04/2013כיבוד קל
0200B010016741800000מלאי פריטים כלליים108000804900710896ציוד משרדי ושונותWA30/04/20133.61ILS30/04/2013אייל בסון-ע.פ איציק שמולי
0200B010017341701050מלאי פריטים כלליים108000804900710835אחזקה  נוי ושונותWA30/04/20131.10ILS30/04/2013טל בנש ע.פ איילת שקד
0200B010017341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710835ציוד משרדי ושונותWA30/04/201310.83ILS30/04/2013טל בנש ע.פ איילת שקד



0200B010017341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710835ציוד משרדי ושונותWA30/04/201322.15ILS30/04/2013טל בנש ע.פ איילת שקד
0200B010017341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710835ציוד משרדי ושונותWA30/04/20134.88ILS30/04/2013טל בנש ע.פ איילת שקד
0200B010017341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710835ציוד משרדי ושונותWA30/04/201326.54ILS30/04/2013טל בנש ע.פ איילת שקד
0200B010017341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710835ציוד משרדי ושונותWA30/04/201311.70ILS30/04/2013טל בנש ע.פ איילת שקד
0200B010017341800000מלאי פריטים כלליים108000804900710835ציוד משרדי ושונותWA30/04/20135.35ILS30/04/2013טל בנש ע.פ איילת שקד
0200B010017540004000שכר בארץ40004000100002769שכר בארץSA30/04/20136910.20ILS30/04/2013חפיפה- לירון + יוהנס
0200B010017541701050מלאי פריטים כלליים108000804900710705אחזקה  נוי ושונותWA30/04/20131.10ILS30/04/2013אודליה דיין-ע.פ פנינה שטה
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710705ציוד משרדי ושונותWA30/04/2013-0.06ILS30/04/2013אודליה דיין-ע.פ פנינה שטה
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710692ציוד משרדי ושונותWA30/04/20135.35ILS30/04/2013
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710692ציוד משרדי ושונותWA30/04/20131.36ILS30/04/2013
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710692ציוד משרדי ושונותWA30/04/20133.31ILS30/04/2013
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710692ציוד משרדי ושונותWA30/04/20130.06ILS30/04/2013
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710692ציוד משרדי ושונותWA30/04/201311.70ILS30/04/2013
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710705ציוד משרדי ושונותWA30/04/201350.88ILS30/04/2013אודליה דיין-ע.פ פנינה שטה
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710705ציוד משרדי ושונותWA30/04/20132.98ILS30/04/2013אודליה דיין-ע.פ פנינה שטה
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710705ציוד משרדי ושונותWA30/04/201357.56ILS30/04/2013אודליה דיין-ע.פ פנינה שטה
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710705ציוד משרדי ושונותWA30/04/201347.96ILS30/04/2013אודליה דיין-ע.פ פנינה שטה
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900710705ציוד משרדי ושונותWA30/04/201355.99ILS30/04/2013אודליה דיין-ע.פ פנינה שטה
0200B010017641800000מלאי פריטים כלליים108000804900710873ציוד משרדי ושונותWA30/04/201326.58ILS30/04/2013חניתה
0200B010000941800000מלאי פריטים כלליים108000804900711275ציוד משרדי ושונותWA01/05/20134.64ILS01/05/2013טליה אברבוך-ע.פ אהרונוביץ
0200B010000941800000מלאי פריטים כלליים108000804900711275ציוד משרדי ושונותWA01/05/20130.83ILS01/05/2013טליה אברבוך-ע.פ אהרונוביץ
0200B010000941800000מלאי פריטים כלליים108000804900711275ציוד משרדי ושונותWA01/05/201310.83ILS01/05/2013טליה אברבוך-ע.פ אהרונוביץ
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900003411פלאפוניםKR19/03/2013209.23ILS3/13 01/05/2013סלולרי
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900711197ציוד משרדי ושונותWA01/05/201366.34ILS01/05/2013אודי טנא-ע.פ אוחיון
0200B010001741800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900003428אירוח וכיבודיםKR30/04/20132800.00ILS30/4/13 01/05/2013כיבוד בכנס
0200B010001841500000השתתפויות בנכסים בישראל בעמ400015879001055322הוצאות שכר דירהRF21/03/2013-4681.57ILS01/05/2013זיכוי
0200B010001841500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001514790הוצאות שכר דירהWE01/05/20136809.40ILS01/05/2013
0200B010001841500000השתתפויות בנכסים בישראל בעמ400015879001054786הוצאות שכר דירהRE10/03/20133921.72ILS1-19/4/2013 01/05/2013שכ"ד
0200B010002041800260ברכה מוחמד300307431900003419פלאפוניםKR21/03/2013190.39ILS3/13 01/05/2013מודם
0200B010002041800260ברכה מוחמד300307431900003420פלאפוניםKR21/03/2013299.88ILS3/13 01/05/2013סלולרי
0200B010002944000000קינדלר אופיר+נמרוד דוו40557695600000036פרסומיםK130/10/2012-2925.00ILS01/05/2013פרסום בפייסבוק
0200B010002944000000קינדלר אופיר+נמרוד דוו405576951900003354פרסומיםKR30/10/20122925.00ILS01/05/2013פרסום בפייסבוק
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900711235ציוד משרדי ושונותWA01/05/201326.54ILS01/05/2013
0200B010004341800260זאב נסים מרדכי300307051900003414פלאפוניםKR14/02/2013194.66ILS2/13 01/05/2013סלולרי
0200B010004341800260זאב נסים מרדכי300307051900003415פלאפוניםKR14/03/2013205.70ILS3/13 01/05/2013סלולרי
0200B010004741800000חי כהן מערכות מידע ומחשבים בע"מ403003401900003398ציוד משרדי ושונותKR02/04/2013280.00ILS01/05/2013כרטיס רשת אלחוטי
0200B010004741800100הראלי אמיר401375551900003426תרגומים והדפסותKR20/03/2013994.00ILS01/05/2013הדפסות מדבקות
0200B010004712000040חי כהן מערכות מידע ומחשבים בע"מ403003401900003437חומרת מחשביםKR21/02/20134293.00ILS19 מסך + DELL 3010 01/05/2013מחשב
0200B010004712000040חי כהן מערכות מידע ומחשבים בע"מ403003401900003437חומרת מחשביםKR21/02/2013644.00ILS19 מסך + DELL 3010 01/05/2013מחשב
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900711373ציוד משרדי ושונותWA01/05/201346.88ILS01/05/2013ישראל
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900711373ציוד משרדי ושונותWA01/05/201316.42ILS01/05/2013ישראל
0200B010005141800260קורם קשת300379271900003386פלאפוניםKR27/02/201353.20ILS2/13 01/05/2013סלולרי
0200B010006341800100ולדמן יוסף400100571900003425תרגומים והדפסותKR11/04/20134562.00ILS01/05/2013הדפסות
0200B010006641800260לוי אבקסיס אורלי300303811900003408פלאפוניםKR14/03/2013224.31ILS01/05/2013סלולרי 3/13+מודם
0200B010007941700250יחימוביץ שלי רחל300310701900003435תחזוקת תוכנהKR28/02/201358.50ILS01/05/2013שינוי תכונה אייפון
0200B010008141800260סגל עופר300378971900003424פלאפוניםKR14/04/2013639.51ILS4/13 01/05/2013סלולרי
0200B010008141800450ג'רוזלם פוסט בע"מ400014171900003427עיתונים יומיים וקטעיKR01/04/2013828.00ILS01/05/2013דמי מנוי 5581004 מ.מזרחי
0200B010008341800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900002423עיתונים יומיים וקטעיKR03/03/20132611.44ILS2013 01/05/2013חברי כנסת
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900003389פלאפוניםKR07/03/2013180.09ILS3/13 01/05/2013מודם
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900003412פלאפוניםKR01/03/2013169.65ILS3/13 01/05/2013מודם



0200B010008741800260נהרי משולם300060731900003413פלאפוניםKR01/04/2013169.65ILS4/13 01/05/2013מודם
0200B010009641800000מלאי פריטים כלליים108000804900711267ציוד משרדי ושונותWA01/05/2013358.72ILS01/05/2013דוד בן גיגי-ע.פ חוטובלי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900711172ציוד משרדי ושונותWA01/05/201332.29ILS01/05/2013
0200B010010341800260סוייד חנא300307421900003416פלאפוניםKR01/04/2013343.86ILS4/13 01/05/2013סלולרי
0200B010010641800260צרצור אברהים300307631900003421פלאפוניםKR02/04/2013282.26ILS4/13 01/05/2013סלולרי
0200B010011241700250פייגלין משה זלמן300373461900003429תחזוקת תוכנהKR10/04/2013750.00ILS01/05/2013אינטרנט
0200B010011241800000פייגלין משה זלמן300373461900003431ציוד משרדי ושונותKR09/04/2013293.00ILS01/05/2013תמונות
0200B010011241800000פייגלין משה זלמן300373461900003432ציוד משרדי ושונותKR17/04/2013180.00ILS01/05/2013תמונות
0200B010011341800260ברלינר חנה רבקה300308671900003409פלאפוניםKR01/03/2013205.80ILS3/13 01/05/2013סלולרי
0200B010012241700300פרץ ארמונד עמיר300308531900003434תחזוקת תקשורתKR28/02/2013280.74ILS01/05/2013אינטרנט+שיחות
0200B010012241800250פרץ ארמונד עמיר300308531900003434טלפוניםKR28/02/2013564.50ILS01/05/2013אינטרנט+שיחות
0200B010012541700300שמטוב ליה300302861900003395תחזוקת תקשורתKR31/01/201370.50ILS01/05/2013 אינטרנט
0200B010012541800260שמטוב ליה300302861900003392פלאפוניםKR14/01/2013225.12ILS1/13 01/05/2013סלולרי
0200B010012541800260שמטוב ליה300302861900003394פלאפוניםKR14/02/2013188.83ILS2/13 01/05/2013סלולרי
0200B010013141701050מלאי פריטים כלליים108000804900711369אחזקה  נוי ושונותWA01/05/20134.42ILS01/05/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900711369ציוד משרדי ושונותWA01/05/201366.34ILS01/05/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900711369ציוד משרדי ושונותWA01/05/201321.41ILS01/05/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900711357ציוד משרדי ושונותWA01/05/20130.70ILS01/05/2013מיקה צור-ע.פ איתן כבל
0200B010013112000050ריל טיים סלולאר בע"מ405325841900003436ריהוט וציוד משרדיKR30/04/20132282.00ILS3S 01/05/2013סמסונג גלקסי
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900711333ציוד משרדי ושונותWA01/05/2013278.83ILS01/05/2013ישראל ברייש-ע.פ אייכלר
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900003410פלאפוניםKR01/03/2013159.25ILS3/13 01/05/2013מודם
0200B010014441800260משה אורית300303441900003391פלאפוניםKR21/03/20131037.95ILS3/13 01/05/2013סלולרי
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900711276ציוד משרדי ושונותWA01/05/201325.00ILS01/05/2013אייל שווקי- ע.פ הרצוג
0200B010016741800000קיי.אס.פי. מחשבים (תל אביב) בע"מ409430151900003400ציוד משרדי ושונותKI24/04/2013-990.00ILS01/05/2013זיכוי בגין תשלום כפול
0200B01001674180000024/04/2013-990.00ציוד משרדי ושונותILS01/05/2013החזר תשלום בגין תוכנת אופיס ששולם כפול
0200B01001671200004524/04/2013990.00תוכנות מחשביםILS01/05/2013החזר תשלום בגין תוכנת אופיס ששולם כפול
0200B010017541800000תמנו פנינה (פנחש)300379291900003353ציוד משרדי ושונותKR23/04/201356.99ILS01/05/2013ציוד משרדי
0200B010017541800300תמנו פנינה (פנחש)300379291900003352אירוח וכיבודיםKR23/04/2013477.00ILS01/05/2013כיבוד קל
0200B010019741800260מקלב ישראל מאיר אורי300307501900003417פלאפוניםKR13/03/2013118.73ILS3/13 01/05/2013סלולרי
0200B010019741800260מקלב ישראל מאיר אורי300307501900003418פלאפוניםKR13/02/2013117.00ILS2/13 01/05/2013סלולרי
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900711640ציוד משרדי ושונותWA02/05/2013123.13ILS02/05/2013יפעת לוסקי-ע.פ דני דנון
0200B010011141800000מלאי פריטים כלליים108000804900711716ציוד משרדי ושונותWA02/05/201350.88ILS02/05/2013רבקה רביץ-ע.פ ריבלין
0200B010011141800000מלאי פריטים כלליים108000804900711716ציוד משרדי ושונותWA02/05/201316.01ILS02/05/2013רבקה רביץ-ע.פ ריבלין
0200B010011141800000מלאי פריטים כלליים108000804900711716ציוד משרדי ושונותWA02/05/201353.16ILS02/05/2013רבקה רביץ-ע.פ ריבלין
0200B010011141800000מלאי פריטים כלליים108000804900711716ציוד משרדי ושונותWA02/05/201366.34ILS02/05/2013רבקה רביץ-ע.פ ריבלין
0200B010019741700200מלאי פריטים כלליים108000804900711852תחזוקת חומרהWA02/05/2013151.38ILS02/05/2013יאיר אייפרמן-ע.פ מקלב
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900711852ציוד משרדי ושונותWA02/05/201352.67ILS02/05/2013יאיר אייפרמן-ע.פ מקלב
0200B010003341708030"בר יחיאל30018893600000037הוצאות שירותי כבליםK122/02/2013-210.00ILS05/05/2013כבלים
0200B010003341708030"בר יחיאל300188931900003496הוצאות שירותי כבליםKR22/02/2013210.00ILS05/05/2013כבלים
0200B010003341708030"בר יחיאל300188931900003497הוצאות שירותי כבליםKR22/03/2013210.00ILS05/05/2013כבלים
0200B010015241805000דורגל שרותי ניקיון בע"מ403778351900003499הוצאות משרדיות - שונKR23/04/20132000.00ILS1/13 05/05/2013שירותי מזכירות
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900712653ציוד משרדי ושונותWA06/05/20131.02ILS06/05/2013תמי זגורי-ע.פ אטיאס
0200B010003341708030"בר יחיאל300188931900003500הוצאות שירותי כבליםKR22/02/2013180.00ILS06/05/2013כבלים
0200B010004341700200מלאי פריטים כלליים108000804900712810תחזוקת חומרהWA06/05/2013200.24ILS06/05/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900712810ציוד משרדי ושונותWA06/05/2013-358.73ILS06/05/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900712810ציוד משרדי ושונותWA06/05/2013179.49ILS06/05/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900712810ציוד משרדי ושונותWA06/05/2013163.32ILS06/05/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900712810ציוד משרדי ושונותWA06/05/2013140.63ILS06/05/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010005941701050מלאי פריטים כלליים108000804900712814אחזקה  נוי ושונותWA06/05/20135.52ILS06/05/2013אילנית סגב ע.פ זבולון כלפ
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900712811ציוד משרדי ושונותWA06/05/201322.15ILS06/05/2013



0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900712811ציוד משרדי ושונותWA06/05/201317.56ILS06/05/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900712811ציוד משרדי ושונותWA06/05/20132.48ILS06/05/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900712811ציוד משרדי ושונותWA06/05/20135.45ILS06/05/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900712811ציוד משרדי ושונותWA06/05/20136.57ILS06/05/2013
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900712577ציוד משרדי ושונותWA06/05/201350.88ILS06/05/2013עופר סגל-ע.פ מזרחי
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900712577ציוד משרדי ושונותWA06/05/201366.34ILS06/05/2013עופר סגל-ע.פ מזרחי
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900712577ציוד משרדי ושונותWA06/05/201357.56ILS06/05/2013עופר סגל-ע.פ מזרחי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900712766ציוד משרדי ושונותWA06/05/2013132.68ILS06/05/2013רביטל כהן-ע.פ מיכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900712766ציוד משרדי ושונותWA06/05/201365.63ILS06/05/2013רביטל כהן-ע.פ מיכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900712766ציוד משרדי ושונותWA06/05/20136.98ILS06/05/2013רביטל כהן-ע.פ מיכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900712766ציוד משרדי ושונותWA06/05/20131.74ILS06/05/2013רביטל כהן-ע.פ מיכאלי
0200B010005012000030וורצמן אברהם300374311900003572ציוד ומכונותKR06/05/20132199.00ILSCANON SX-50 07/05/2013מצלמה
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900713395ציוד משרדי ושונותWA07/05/2013207.20ILS07/05/2013זנט ישראלוף-ע.פ אמנון כהן
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900713425ציוד משרדי ושונותWA07/05/2013358.73ILS07/05/2013אלה ברייר-ע.פ מצנע
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900713403ציוד משרדי ושונותWA07/05/20137.80ILS07/05/2013
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900713403ציוד משרדי ושונותWA07/05/201338.37ILS07/05/2013
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900713403ציוד משרדי ושונותWA07/05/201366.34ILS07/05/2013
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900713403ציוד משרדי ושונותWA07/05/20135.85ILS07/05/2013
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900713403ציוד משרדי ושונותWA07/05/201328.90ILS07/05/2013
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900713403ציוד משרדי ושונותWA07/05/201318.01ILS07/05/2013
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900713403ציוד משרדי ושונותWA07/05/201361.33ILS07/05/2013
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900713424ציוד משרדי ושונותWA07/05/2013140.63ILS07/05/2013שאדי-ע.פ סוויד
0200B010010441800000מלאי פריטים כלליים108000804900713339ציוד משרדי ושונותWA07/05/20134.19ILS07/05/2013חנין אגבריה ע.פ בסל גטאס
0200B010010441800000מלאי פריטים כלליים108000804900713339ציוד משרדי ושונותWA07/05/20135.85ILS07/05/2013חנין אגבריה ע.פ בסל גטאס
0200B010010441800000מלאי פריטים כלליים108000804900713339ציוד משרדי ושונותWA07/05/201366.34ILS07/05/2013חנין אגבריה ע.פ בסל גטאס
0200B010010441800000מלאי פריטים כלליים108000804900713339ציוד משרדי ושונותWA07/05/20138.86ILS07/05/2013חנין אגבריה ע.פ בסל גטאס
0200B010010441800000מלאי פריטים כלליים108000804900713339ציוד משרדי ושונותWA07/05/201310.83ILS07/05/2013חנין אגבריה ע.פ בסל גטאס
0200B010010441800000מלאי פריטים כלליים108000804900713339ציוד משרדי ושונותWA07/05/20131.65ILS07/05/2013חנין אגבריה ע.פ בסל גטאס
0200B010010441800000מלאי פריטים כלליים108000804900713339ציוד משרדי ושונותWA07/05/201357.79ILS07/05/2013חנין אגבריה ע.פ בסל גטאס
0200B010010441800000מלאי פריטים כלליים108000804900713339ציוד משרדי ושונותWA07/05/20131.74ILS07/05/2013חנין אגבריה ע.פ בסל גטאס
0200B010010441800000מלאי פריטים כלליים108000804900713339ציוד משרדי ושונותWA07/05/20130.68ILS07/05/2013חנין אגבריה ע.פ בסל גטאס
0200B010010441800000מלאי פריטים כלליים108000804900713339ציוד משרדי ושונותWA07/05/20132.98ILS07/05/2013חנין אגבריה ע.פ בסל גטאס
0200B010010641800000עאמר מוחמד405687731900003573ציוד משרדי ושונותKR30/04/20131423.00ILS07/05/2013מחשב נייד+אייפד+ציוד משרד
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900713323ציוד משרדי ושונותWA07/05/201370.32ILS07/05/2013
0200B010010612000040עאמר מוחמד405687731900003573חומרת מחשביםKR30/04/20133861.00ILS07/05/2013מחשב נייד+אייפד+ציוד משרד
0200B010010612000040עאמר מוחמד405687731900003573חומרת מחשביםKR30/04/20133140.00ILS07/05/2013מחשב נייד+אייפד+ציוד משרד
0200B010014744000080רומנו אוהד409482941900003541יחסי ציבורKR28/10/20123276.00ILS07/05/2013צילומי פורטרט
0200B010001141800000אטיאס אריאל300081161900003582ציוד משרדי ושונותKR23/04/201394.00ILS08/05/2013מעטפות
0200B010001141800000אטיאס אריאל300081161900003583ציוד משרדי ושונותKR07/05/2013102.93ILS08/05/2013ציוד משרדי
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900003584פלאפוניםKR14/03/2013104.13ILS3/13  08/05/2013סלולר
0200B010001141800300אטיאס אריאל300081161900003585אירוח וכיבודיםKR30/04/2013232.00ILS08/05/2013כיבוד קל
0200B010001441800260דניאל אורי300056191900003633פלאפוניםKR01/02/201347.48ILS2/13  08/05/2013סלולר
0200B010001441800260דניאל אורי300056191900003634פלאפוניםKR01/03/2013532.85ILS3/13  08/05/2013סלולר
0200B010001441800260דניאל אורי300056191900003635פלאפוניםKR01/04/2013160.56ILS4/13  08/05/2013סלולר
0200B010002141500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001063343הוצאות שכר דירהRE23/03/2013-16.38ILS2-4.2013 08/05/2013שכ"ד
0200B010002141500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001521647הוצאות שכר דירהWE08/05/20134966.65ILS08/05/2013
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900713806ציוד משרדי ושונותWA08/05/2013-132.68ILS08/05/2013יוני מרטין-ע.פ יעקב אשר
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900713804ציוד משרדי ושונותWA08/05/2013132.68ILS08/05/2013
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900713805ציוד משרדי ושונותWA08/05/2013132.68ILS08/05/2013יוני מרטין-ע.פ יעקב אשר
0200B010002941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001063351הוצאות שכר דירהRE06/03/2013-3.51ILS1/3/13-31/5/13 08/05/2013 שכ"ד



0200B010002941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001521660הוצאות שכר דירהWE08/05/20134784.13ILS08/05/2013
0200B010003041800300בן דהן אלי300093111900003592אירוח וכיבודיםKR06/05/201343.48ILS08/05/2013כיבוד קל
0200B010003041800450סקופר בע"מ404069481900003591עיתונים יומיים וקטעיKR13/03/20132653.56ILS08/05/2013 שירותי מידע
0200B010003141800260ביפר תקשורת ישראל בע"מ400012271900003603פלאפוניםKR17/03/20132286.00ILS08/05/2013ע/ ח"כ גפני
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900713726ציוד משרדי ושונותWA08/05/20135.85ILS08/05/2013
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900713732ציוד משרדי ושונותWA08/05/20138.86ILS08/05/2013קורן
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900713732ציוד משרדי ושונותWA08/05/201325.00ILS08/05/2013קורן
0200B010003841800300בר לב עמר ישראל300379231900003579אירוח וכיבודיםKR07/05/201350.50ILS08/05/2013כיבוד קל
0200B010003844000000בר לב עמר ישראל300379231900003580פרסומיםKR05/05/201340.00ILS08/05/2013פרסום בפייסבוק
0200B010004941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001521665הוצאות שכר דירהWE08/05/20136602.31ILS08/05/2013
0200B010005041800000וורצמן אברהם300374311900003589ציוד משרדי ושונותKR02/05/2013250.00ILS(2) 08/05/2013מטען לאיפון
0200B010005041800000וורצמן אברהם300374311900003590ציוד משרדי ושונותKR02/05/201369.99ILS08/05/2013ציוד משרדי
0200B010005641800250כהן אמנון300303091900003604טלפוניםKR07/03/2013179.25ILS1-2/13 08/05/2013בזק
0200B010005641800450עיתון משפחה בע"מ402111221900003605עיתונים יומיים וקטעיKR07/03/2013845.00ILS08/05/2013גליום משפחה
0200B010006141800260כץ חיים300304391900003597פלאפוניםKR14/04/2013112.40ILS4/13  08/05/2013סלולר
0200B010006641800260לוי אבקסיס אורלי300303811900003599פלאפוניםKR14/04/2013224.31ILS4/13  08/05/2013סלולר
0200B010006941800000מלאי פריטים כלליים108000804900713821ציוד משרדי ושונותWA08/05/201366.34ILS08/05/2013רות
0200B010006941800000מלאי פריטים כלליים108000804900713821ציוד משרדי ושונותWA08/05/201329.26ILS08/05/2013רות
0200B010006941800000מלאי פריטים כלליים108000804900713821ציוד משרדי ושונותWA08/05/201318.05ILS08/05/2013רות
0200B010006941800000מלאי פריטים כלליים108000804900713821ציוד משרדי ושונותWA08/05/201343.22ILS08/05/2013רות
0200B010006941800000מלאי פריטים כלליים108000804900713821ציוד משרדי ושונותWA08/05/20130.74ILS08/05/2013רות
0200B010006941800000מלאי פריטים כלליים108000804900713821ציוד משרדי ושונותWA08/05/20131.42ILS08/05/2013רות
0200B010006941800000מלאי פריטים כלליים108000804900713821ציוד משרדי ושונותWA08/05/20138.86ILS08/05/2013רות
0200B010006941800000מלאי פריטים כלליים108000804900713821ציוד משרדי ושונותWA08/05/201347.96ILS08/05/2013רות
0200B010007341800000לנדאו עוזי300037571900003574ציוד משרדי ושונותKR17/04/2013478.50ILS08/05/2013ציוד משרדי
0200B010007341800260לנדאו עוזי300037571900003626פלאפוניםKR14/03/2013122.89ILS3/13  08/05/2013סלולר
0200B010008441800260מיכאלי אברהם300303011900003577פלאפוניםKR07/04/2013114.52ILS4/13  08/05/2013סלולר
0200B010008741800450ג'רוזלם פוסט בע"מ400014171900003609עיתונים יומיים וקטעיKR01/03/2013708.01ILS2013 08/05/2013עיתונים
0200B010010041700300לוין יריב גדעון300311431900003606תחזוקת תקשורתKR10/04/201390.68ILS08/05/2013אינטרנט
0200B010010441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001063339הוצאות שכר דירהRE03/05/2013-3.22ILS3-5/2013 08/05/2013שכ"ד
0200B010010441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001521630הוצאות שכר דירהWE08/05/20139003.15ILS08/05/2013
0200B010010641800260צרצור אברהים300307631900003578פלאפוניםKR02/05/2013292.42ILS5/13  08/05/2013סלולר
0200B010011244000000יוניסל פתרונות סלולריים מתקדמים בע"402955011900003575פרסומיםKR24/04/201326325.00ILS08/05/2013פרסומים
0200B010011741708030"קירשנבאום פניה300303111900003593הוצאות שירותי כבליםKR22/03/2013210.00ILS08/05/2013כבלים
0200B010011741800260רבין ויקטוריה300310001900003594פלאפוניםKR01/03/2013275.57ILS3/13  08/05/2013סלולר
0200B010013041708030"אגבאריה עפו300303271900003624הוצאות שירותי כבליםKR22/03/2013210.00ILS08/05/2013כבלים
0200B010013041800260אגבאריה עפו300303271900003622פלאפוניםKR07/03/2013683.15ILS3/13  08/05/2013סלולר
0200B010013041800260אגבאריה עפו300303271900003623פלאפוניםKR07/04/2013212.95ILS4/13  08/05/2013סלולר
0200B010014241800000פרנקל רינה300373881900003596ציוד משרדי ושונותKR17/04/2013149.00ILS08/05/2013מטען
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900003576פלאפוניםKR20/11/2012114.05ILS11/12 08/05/2013סלולר
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900003600פלאפוניםKR21/04/2013183.43ILS4/13  08/05/2013סלולר
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900003601פלאפוניםKR01/04/2013149.27ILS4/13  08/05/2013סלולר
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900003602פלאפוניםKR20/03/2013100.34ILS3/13  08/05/2013סלולר
0200B010014444000000צור דוד300038351900003586פרסומיםKR25/04/2013170.27ILS08/05/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900003587פרסומיםKR28/04/2013209.91ILS08/05/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900003588פרסומיםKR30/04/2013119.14ILS08/05/2013פרסום בפייסבוק
0200B010015341800260ביפר תקשורת ישראל בע"מ400012271900003581פלאפוניםKR23/04/2013242.00ILS08/05/2013ע/ח"כ גילה גמליאל
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900003598תחזוקת תקשורתKR19/04/201383.56ILS08/05/2013אינטרנט
0200B010016141800260רוזנטל משה מיכאל300373121900003627פלאפוניםKR01/04/201368.97ILS4/13  08/05/2013סלולר
0200B010001741800260טנא אהוד יהודה300326401900003663פלאפוניםKR01/04/2013766.69ILS4/13  09/05/2013סלולר



0200B010001741800260טנא אהוד יהודה300326401900003670פלאפוניםKR01/03/2013353.52ILS2/13 09/05/2013פלאפון
0200B010001941800450סקיורינוקס405371581900003662עיתונים יומיים וקטעיKR20/02/20131544.00ILS09/05/2013שירותי מידע
0200B010001944000000מיי טי אינטראקטיב בע"מ405326241700000013פרסומיםKG03/03/2013-317.10ILSSMS 09/05/2013זיכוי פרסום
0200B010001944000000מיי טי אינטראקטיב בע"מ405326241900003650פרסומיםKR24/01/20132072.10ILSSMS 09/05/2013פרסום
0200B010003141800000גפני משה רפאל300307101900003668ציוד משרדי ושונותKR07/05/2013242.19ILS09/05/2013כבל לסלולר
0200B010003141800300גפני משה רפאל300307101900003669אירוח וכיבודיםKR06/05/201348.00ILS09/05/2013 כיבוד קל
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900714052ציוד משרדי ושונותWA09/05/2013-8.78ILS09/05/2013טל אלוביץ-ע.פ ברוורמן
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900714052ציוד משרדי ושונותWA09/05/2013-2.04ILS09/05/2013טל אלוביץ-ע.פ ברוורמן
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900714052ציוד משרדי ושונותWA09/05/2013-2.44ILS09/05/2013טל אלוביץ-ע.פ ברוורמן
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900714039ציוד משרדי ושונותWA09/05/201347.96ILS09/05/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900714039ציוד משרדי ושונותWA09/05/20138.77ILS09/05/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900714039ציוד משרדי ושונותWA09/05/20132.04ILS09/05/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900714039ציוד משרדי ושונותWA09/05/20132.44ILS09/05/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900714039ציוד משרדי ושונותWA09/05/20136.07ILS09/05/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900714039ציוד משרדי ושונותWA09/05/201357.56ILS09/05/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900714052ציוד משרדי ושונותWA09/05/201310.04ILS09/05/2013טל אלוביץ-ע.פ ברוורמן
0200B010005541800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900003652אירוח וכיבודיםKR24/04/20133710.00ILS09/05/2013כיבוד בכנס
0200B010005641800260כהן אמנון300303091900003656פלאפוניםKR14/04/2013149.08ILS4/13  09/05/2013סלולר
0200B010005641800450עיתון משפחה בע"מ402111221900003649עיתונים יומיים וקטעיKR25/11/201284.50ILS09/05/2013גיליון המשפחה
0200B010006541708030"לבנת לימור אהבה300166781900003646הוצאות שירותי כבליםKR22/03/2013210.00ILS09/05/2013כבלים
0200B010006741708030"לוי מיקי300374161900003665הוצאות שירותי כבליםKR23/04/2013207.67ILS09/05/2013כבלים
0200B010007641800260ביפר תקשורת ישראל בע"מ400012271900003654פלאפוניםKR10/02/2013216.00ILS09/05/2013ע/ יואל חסון
0200B010009641800100ארליך קופל שפרה405321681900003642תרגומים והדפסותKR08/05/2013500.00ILS09/05/2013עיצוב גלויה ליום העצמעות
0200B010011941700250סימפלי סמרט בע"מ400048431900003651תחזוקת תוכנהKR24/09/20121053.00ILS09/05/2013איחסון אתר
0200B010011941800100ולדמן יוסף400100571900003648תרגומים והדפסותKR21/05/2012232.00ILS09/05/2013הדפסות
0200B010011941800100ולדמן יוסף400100571900003664תרגומים והדפסותKR11/03/2013117.00ILS09/05/2013מדבקות ח"כ סילבן שלום
0200B010013041800050גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ400011581900003647ספרות מקצועיתKR04/04/201395.00ILS09/05/2013ספרות מקצועית
0200B010015841800300קלדרון רות300373681900003671אירוח וכיבודיםKR08/05/2013184.51ILS09/05/2013כיבוד
0200B010016141800260גולדפרב דויטש אסף300305881900003661פלאפוניםKR01/05/201337.99ILS5/13  09/05/2013סלולר
0200B010016312000040אייבורי מחשבים בע"מ402686181900003675חומרת מחשביםKR05/05/20133055.00ILSLENOVO G580 09/05/2013מחשב נייד
0200B010016312000040אייבורי מחשבים בע"מ402686181900003674חומרת מחשביםKR05/05/20133615.00ILSאופ+LENOVO G580 09/05/2013מחשב נייד
0200B010017612000040ניוויז'ן דיגיטל בע"מ409487561900003676חומרת מחשביםKR01/05/20132968.00ILSDELL INSIRION 1 09/05/2013מחשב נייד
0200B010003012000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900003688חומרת מחשביםKR14/03/20133447.00ILSipad wi-fi cellular 16gb12/05/2013
0200B010004741800000מלאי פריטים כלליים108000804900714685ציוד משרדי ושונותWA12/05/20133.29ILS12/05/2013דורית שמעון
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900714689ציוד משרדי ושונותWA12/05/2013358.73ILS12/05/2013אתי אברם
0200B010009812000040אוליטק ש.ב.א. בע"מ401241261900003695חומרת מחשביםKR08/05/20132048.00ILSHP M425DW 12/05/2013מדפסת לייזר
0200B010011312000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900003689חומרת מחשביםKR14/02/20133619.00ILSipad wi-fi cellular 16gb12/05/2013
0200B010016512000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900003690חומרת מחשביםKR18/02/20133637.00ILSipad wi-fi cellular 32GB12/05/2013
0200B010017012000050מרגי יעקב300310351900003701ריהוט וציוד משרדיKR09/05/20132140.00ILS3S 12/05/2013סמסונג גלקסי
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900715353ציוד משרדי ושונותWA13/05/20134.94ILS13/05/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900715353ציוד משרדי ושונותWA13/05/201386.43ILS13/05/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900715172ציוד משרדי ושונותWA13/05/2013122.66ILS13/05/2013אפרים אבידני ע.פ נסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900715172ציוד משרדי ושונותWA13/05/201339.50ILS13/05/2013אפרים אבידני ע.פ נסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900715172ציוד משרדי ושונותWA13/05/201321.53ILS13/05/2013אפרים אבידני ע.פ נסים זאב
0200B01000481200004013/05/2013925.11חומרת מחשביםILS13/05/2013מדפסת משולבת ברדר 7460 לייזר -מח"כ אלדד
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900715319ציוד משרדי ושונותWA13/05/201366.34ILS13/05/2013
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900715319ציוד משרדי ושונותWA13/05/201348.16ILS13/05/2013
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900715319ציוד משרדי ושונותWA13/05/2013234.39ILS13/05/2013
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900715394ציוד משרדי ושונותWA13/05/20134.19ILS13/05/2013
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900715394ציוד משרדי ושונותWA13/05/20133.31ILS13/05/2013



0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900715395ציוד משרדי ושונותWA13/05/20133.18ILS13/05/2013
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900715395ציוד משרדי ושונותWA13/05/201323.44ILS13/05/2013
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900715395ציוד משרדי ושונותWA13/05/201366.34ILS13/05/2013
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900715396ציוד משרדי ושונותWA13/05/20138.86ILS13/05/2013קורל אבירם-ע.פ חיים כץ
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900715396ציוד משרדי ושונותWA13/05/201328.77ILS13/05/2013קורל אבירם-ע.פ חיים כץ
0200B010006841800000מלאי פריטים כלליים108000804900715112ציוד משרדי ושונותWA13/05/201366.34ILS13/05/2013בנג'י
0200B010006841800000מלאי פריטים כלליים108000804900715112ציוד משרדי ושונותWA13/05/20133.09ILS13/05/2013בנג'י
0200B010006841800000מלאי פריטים כלליים108000804900715112ציוד משרדי ושונותWA13/05/201396.63ILS13/05/2013בנג'י
0200B010006841800000מלאי פריטים כלליים108000804900715112ציוד משרדי ושונותWA13/05/201346.50ILS13/05/2013בנג'י
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900715352ציוד משרדי ושונותWA13/05/2013196.09ILS13/05/2013מיכל שמעון-ע.פ סטרוק
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900715352ציוד משרדי ושונותWA13/05/201336.24ILS13/05/2013מיכל שמעון-ע.פ סטרוק
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900715352ציוד משרדי ושונותWA13/05/201357.95ILS13/05/2013מיכל שמעון-ע.פ סטרוק
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900715352ציוד משרדי ושונותWA13/05/201366.34ILS13/05/2013מיכל שמעון-ע.פ סטרוק
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900715352ציוד משרדי ושונותWA13/05/201336.10ILS13/05/2013מיכל שמעון-ע.פ סטרוק
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900715026ציוד משרדי ושונותWA13/05/2013538.09ILS13/05/2013שהין
0200B010011141800000מלאי פריטים כלליים108000804900715166ציוד משרדי ושונותWA13/05/2013-53.16ILS13/05/2013רבקה רביץ ע.פ רובי ריבלין
0200B010011941800000מלאי פריטים כלליים108000804900715196ציוד משרדי ושונותWA13/05/2013358.73ILS13/05/2013אלוני מדינה-ע.פ שלום
0200B010011941800000מלאי פריטים כלליים108000804900715196ציוד משרדי ושונותWA13/05/201343.22ILS13/05/2013אלוני מדינה-ע.פ שלום
0200B010011941800000מלאי פריטים כלליים108000804900715196ציוד משרדי ושונותWA13/05/201317.88ILS13/05/2013אלוני מדינה-ע.פ שלום
0200B010013941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001068457הוצאות שכר דירהRE06/03/2013-3.26ILS3-5/13 13/05/2013שכ"ד
0200B010013941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001525575הוצאות שכר דירהWE13/05/20134784.13ILS13/05/2013
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900715303ציוד משרדי ושונותWA13/05/201317.88ILS13/05/2013
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900715303ציוד משרדי ושונותWA13/05/20137.80ILS13/05/2013
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900715303ציוד משרדי ושונותWA13/05/201316.09ILS13/05/2013
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900715303ציוד משרדי ושונותWA13/05/20136.07ILS13/05/2013
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900715303ציוד משרדי ושונותWA13/05/201328.78ILS13/05/2013
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900715351ציוד משרדי ושונותWA13/05/201313.97ILS13/05/2013הינדאוי רביע-ע.פ זועבי
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900715351ציוד משרדי ושונותWA13/05/201343.22ILS13/05/2013הינדאוי רביע-ע.פ זועבי
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900715351ציוד משרדי ושונותWA13/05/201321.66ILS13/05/2013הינדאוי רביע-ע.פ זועבי
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900715351ציוד משרדי ושונותWA13/05/201310.58ILS13/05/2013הינדאוי רביע-ע.פ זועבי
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900715351ציוד משרדי ושונותWA13/05/201326.58ILS13/05/2013הינדאוי רביע-ע.פ זועבי
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900715123ציוד משרדי ושונותWA13/05/20131.66ILS13/05/2013
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900715134ציוד משרדי ושונותWA13/05/201313.27ILS13/05/2013
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900715135ציוד משרדי ושונותWA13/05/201319.19ILS13/05/2013
0200B010015941701050מלאי פריטים כלליים108000804900715418אחזקה  נוי ושונותWA13/05/20131.10ILS13/05/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900715064ציוד משרדי ושונותWA13/05/2013358.72ILS13/05/2013מלי דביר
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900715418ציוד משרדי ושונותWA13/05/201319.18ILS13/05/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900715418ציוד משרדי ושונותWA13/05/20133.20ILS13/05/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900715418ציוד משרדי ושונותWA13/05/20130.51ILS13/05/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900715418ציוד משרדי ושונותWA13/05/20130.64ILS13/05/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900715418ציוד משרדי ושונותWA13/05/201353.07ILS13/05/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900715418ציוד משרדי ושונותWA13/05/20132.98ILS13/05/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900715418ציוד משרדי ושונותWA13/05/20134.23ILS13/05/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900715418ציוד משרדי ושונותWA13/05/20132.42ILS13/05/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900715418ציוד משרדי ושונותWA13/05/20134.69ILS13/05/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900715419ציוד משרדי ושונותWA13/05/201313.27ILS13/05/2013מלי דביר-ע.פ יפעת קריב
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900715419ציוד משרדי ושונותWA13/05/20139.38ILS13/05/2013מלי דביר-ע.פ יפעת קריב
0200B010016441700200מלאי פריטים כלליים108000804900714964תחזוקת חומרהWA13/05/2013200.24ILS13/05/2013יהודה
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900715120ציוד משרדי ושונותWA13/05/201366.34ILS13/05/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900715121ציוד משרדי ושונותWA13/05/20135.38ILS13/05/2013יונתן



0200B010000912000040סוקולובסקי ארתור405461861900003706חומרת מחשביםKR01/05/20132450.00ILSFUJI AH532 16/05/2013מחשב נייד
0200B010006812000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900003707חומרת מחשביםKR14/02/201310856.00ILS3 4 אייפד wi-fi cellular16/05/2013
0200B010019741700200מלאי פריטים כלליים108000804900715743תחזוקת חומרהWA16/05/2013198.94ILS16/05/2013
0200B010019741701050מלאי פריטים כלליים108000804900715743אחזקה  נוי ושונותWA16/05/20131.51ILS16/05/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900715743ציוד משרדי ושונותWA16/05/201319.50ILS16/05/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900715743ציוד משרדי ושונותWA16/05/20138.78ILS16/05/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900715743ציוד משרדי ושונותWA16/05/201366.34ILS16/05/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900715743ציוד משרדי ושונותWA16/05/20139.65ILS16/05/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900715743ציוד משרדי ושונותWA16/05/20138.94ILS16/05/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900715743ציוד משרדי ושונותWA16/05/201326.34ILS16/05/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900715743ציוד משרדי ושונותWA16/05/20132.04ILS16/05/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900715743ציוד משרדי ושונותWA16/05/201310.69ILS16/05/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900715743ציוד משרדי ושונותWA16/05/201346.88ILS16/05/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900715743ציוד משרדי ושונותWA16/05/201323.18ILS16/05/2013
0200B010013912000040אקדמון ישראל בע"מ405310051900003714חומרת מחשביםKR09/04/20134000.00ILS2 756/987/4/50  19/05/2013מחשב נייד
0200B010016741800000שמולי יצחק300372991900003709ציוד משרדי ושונותKR13/05/2013990.00ILS2010 19/05/2013רכישת תוכנה  אופיס
0200B010001641800000מלאי פריטים כלליים108000804900717096ציוד משרדי ושונותWA20/05/2013234.39ILS20/05/2013סקר-אבו סעלוק-אבו עראר
0200B010001841800000מלאי פריטים כלליים108000804900716901ציוד משרדי ושונותWA20/05/201311.59ILS20/05/2013
0200B010001841800000מלאי פריטים כלליים108000804900716901ציוד משרדי ושונותWA20/05/201364.35ILS20/05/2013
0200B010001841800000מלאי פריטים כלליים108000804900716901ציוד משרדי ושונותWA20/05/201344.50ILS20/05/2013
0200B010003441700250סימפלי סמרט בע"מ400048431900003788תחזוקת תוכנהKR30/12/2012702.00ILS20/05/2013אחסנה באתר
0200B010003441700250סימפלי סמרט בע"מ400048431900003789תחזוקת תוכנהKR30/12/2012280.80ILS20/05/2013חידוש דומיין
0200B010003441700250סימפלי סמרט בע"מ400048431900003790תחזוקת תוכנהKR31/03/2013702.00ILS20/05/2013אחסנה באתר
0200B010003441800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900003783עיתונים יומיים וקטעיKR31/10/201142.64ILS20/05/2013קטעי עיתונות
0200B010003441800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900003784עיתונים יומיים וקטעיKR31/05/20121459.08ILS20/05/2013קטעי עיתונות
0200B010003441800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900003785עיתונים יומיים וקטעיKR29/06/20121906.53ILS20/05/2013קטעי עיתונות
0200B010003441800450ידיעות מינויים400114461900003791עיתונים יומיים וקטעיKR12/03/20131670.76ILS3/14 20/05/2013ע/ ח"כ ברוורמן עד
0200B010003441800450ידיעות מינויים400114461900003792עיתונים יומיים וקטעיKR20/01/20131670.76ILS1/14 20/05/2013ע/ ח"כ ברוורמן עד
0200B010004341800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900003786עיתונים יומיים וקטעיKR30/04/2013198.90ILS20/05/2013קטעי עיתונות
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900716743ציוד משרדי ושונותWA20/05/201325.00ILS20/05/2013תום כהן
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900716743ציוד משרדי ושונותWA20/05/201323.18ILS20/05/2013תום כהן
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900717093ציוד משרדי ושונותWA20/05/201311.29ILS20/05/2013טלי טסנר-ע.פ זנברג
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900716894ציוד משרדי ושונותWA20/05/2013132.68ILS20/05/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900716894ציוד משרדי ושונותWA20/05/201311.51ILS20/05/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900716894ציוד משרדי ושונותWA20/05/201357.79ILS20/05/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900716894ציוד משרדי ושונותWA20/05/201343.22ILS20/05/2013
0200B010006841800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900003805ציוד משרדי ושונותKR28/04/2013119.97ILS20/05/2013 ציוד משרדי
0200B010006841800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900003806ציוד משרדי ושונותKR23/02/2013816.07ILS20/05/2013 ציוד משרדי
0200B010006841800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900003807ציוד משרדי ושונותKR26/02/201359.98ILS20/05/2013 ציוד משרדי
0200B010006841800300ליפמן דב אלן300373241900003808אירוח וכיבודיםKR07/02/201378.40ILS20/05/2013כיבוד קל
0200B010006841800300ליפמן דב אלן300373241900003809אירוח וכיבודיםKR01/01/2013131.05ILS20/05/2013כיבוד קל
0200B010006841800300ליפמן דב אלן300373241900003810אירוח וכיבודיםKR11/03/201362.95ILS20/05/2013כיבוד קל
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717075ציוד משרדי ושונותWA20/05/201313.17ILS20/05/2013אירית לוי-ע.פ לנדבר
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717075ציוד משרדי ושונותWA20/05/20138.84ILS20/05/2013אירית לוי-ע.פ לנדבר
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717075ציוד משרדי ושונותWA20/05/201310.83ILS20/05/2013אירית לוי-ע.פ לנדבר
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717075ציוד משרדי ושונותWA20/05/201313.82ILS20/05/2013אירית לוי-ע.פ לנדבר
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717075ציוד משרדי ושונותWA20/05/20134.88ILS20/05/2013אירית לוי-ע.פ לנדבר
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717075ציוד משרדי ושונותWA20/05/20135.29ILS20/05/2013אירית לוי-ע.פ לנדבר
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717075ציוד משרדי ושונותWA20/05/201323.98ILS20/05/2013אירית לוי-ע.פ לנדבר
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717075ציוד משרדי ושונותWA20/05/201326.33ILS20/05/2013אירית לוי-ע.פ לנדבר



0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717075ציוד משרדי ושונותWA20/05/201321.53ILS20/05/2013אירית לוי-ע.פ לנדבר
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900717015ציוד משרדי ושונותWA20/05/201366.34ILS20/05/2013עומר הרצוג ע.פ דני דנון
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900717053ציוד משרדי ושונותWA20/05/201372.47ILS20/05/2013הילה סובול-ע.פ סמולנסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900717053ציוד משרדי ושונותWA20/05/201321.53ILS20/05/2013הילה סובול-ע.פ סמולנסקי
0200B010010041800300לוין יריב גדעון300311431900003799אירוח וכיבודיםKR07/05/2013217.78ILS20/05/2013כיבוד קל
0200B010010341800300עמארה מוחמד405322541900003781אירוח וכיבודיםKR12/05/2013510.00ILS20/05/2013כיבוד קל
0200B010010341800450אלאמאני הוצאה לאור בע"מ409519721900003782עיתונים יומיים וקטעיKR21/04/2013440.00ILS.20/05/2013מנוי שנתי ע/ ח"כ סוייד ח
0200B010011241800000פייגלין משה זלמן300373461900003801ציוד משרדי ושונותKR08/05/2013468.98ILS20/05/2013ציוד-כיבוד -דואר
0200B010011241800200פייגלין משה זלמן300373461900003793דואר ומשלוחיםKR02/04/2013176.00ILS20/05/2013משלוח דואר
0200B010011241800200פייגלין משה זלמן300373461900003801דואר ומשלוחיםKR08/05/201322.70ILS20/05/2013ציוד-כיבוד -דואר
0200B010011241800300פייגלין משה זלמן300373461900003801אירוח וכיבודיםKR08/05/2013281.40ILS20/05/2013ציוד-כיבוד -דואר
0200B010013141800450ידיעות מינויים400114461900003794עיתונים יומיים וקטעיKR12/03/20131670.76ILS4/14 20/05/2013 ע/ ח"כ איתן כבל עד
0200B010013141800450ידיעות מינויים400114461900003795עיתונים יומיים וקטעיKR06/03/20131670.76ILS1/14 20/05/2013 ע/ ח"כ איתן כבל עד
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/20136.98ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/201347.96ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/201314.62ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/20130.63ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/201366.34ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/20133.45ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/201336.24ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/20130.64ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/20130.87ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/20130.46ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/201395.93ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/201311.43ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/20131.74ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/20134.88ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/20133.09ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/20134.12ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/20138.37ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/201343.22ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/201311.59ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/20134.14ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/201312.91ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/20132.88ILS20/05/2013
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717088ציוד משרדי ושונותWA20/05/201323.44ILS20/05/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717049ציוד משרדי ושונותWA20/05/201393.75ILS20/05/2013ישראל ברייש-ע.פ אייכלר
0200B010014441700200מלאי פריטים כלליים108000804900717037תחזוקת חומרהWA20/05/201365.00ILS20/05/2013אורית משה-ע.פ דוד צור
0200B010014441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717037ציוד משרדי ושונותWA20/05/201321.53ILS20/05/2013אורית משה-ע.פ דוד צור
0200B010015441700250וויז גרופ מדיה בע"מ408253321900003800תחזוקת תוכנהKR08/05/2013468.00ILS20/05/2013אחסון אתר
0200B010015641800000זחאלקה ג'מאל300307401900003797ציוד משרדי ושונותKR09/05/2013180.00ILS20/05/2013מטען
0200B010015741800450גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ400011581900003796עיתונים יומיים וקטעיKR24/03/20132190.24ILS4/1420/05/2013מנוי שנתי עד
0200B010016941701050מלאי פריטים כלליים108000804900717091אחזקה  נוי ושונותWA20/05/20130.76ILS20/05/2013
0200B010016941800000מלאי פריטים כלליים108000804900717090ציוד משרדי ושונותWA20/05/201366.34ILS20/05/2013
0200B010016941800000מלאי פריטים כלליים108000804900717091ציוד משרדי ושונותWA20/05/20131.27ILS20/05/2013
0200B010016941800000מלאי פריטים כלליים108000804900717091ציוד משרדי ושונותWA20/05/20139.38ILS20/05/2013
0200B010016941800000מלאי פריטים כלליים108000804900717091ציוד משרדי ושונותWA20/05/20134.48ILS20/05/2013
0200B010016941800000מלאי פריטים כלליים108000804900717091ציוד משרדי ושונותWA20/05/201310.84ILS20/05/2013
0200B010016941800000מלאי פריטים כלליים108000804900717091ציוד משרדי ושונותWA20/05/201328.00ILS20/05/2013
0200B010016941800000מלאי פריטים כלליים108000804900717092ציוד משרדי ושונותWA20/05/201323.98ILS20/05/2013



0200B010019041800100יאסין אחמד409515641900003787תרגומים והדפסותKR24/01/20137900.00ILS20/05/2013הדפסות חוברת
0200B010000441700730אזולאי דוד300308891900003847הסעותKR10/05/2013813.00ILS21/05/2013נסיעה במונית למשלחת
0200B010001441800000בן אליעזר בנימין פואד300026881900003838ציוד משרדי ושונותKR08/05/2013965.00ILS21/05/2013טלפון שולחן
0200B010001441800260אזולאי אילת300024851900003852פלאפוניםKR01/05/2013902.07ILS5/13 21/05/2013סלולרי
0200B010003141800000מלאי פריטים כלליים108000804900717647ציוד משרדי ושונותWA21/05/2013132.68ILS21/05/2013
0200B010003141800260גפני משה רפאל300307101900003848פלאפוניםKR14/04/201398.98ILS4/13 21/05/2013סלולרי
0200B010003141800300גפני משה רפאל300307101900003849אירוח וכיבודיםKR13/05/20131270.00ILS21/05/2013כיבוד קל
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900717513ציוד משרדי ושונותWA21/05/201360.39ILS21/05/2013אמיר קורן ע.פ עומר בר לב
0200B010004341700200מלאי פריטים כלליים108000804900717578תחזוקת חומרהWA21/05/201365.52ILS21/05/2013
0200B010004341701050מלאי פריטים כלליים108000804900717578אחזקה  נוי ושונותWA21/05/20133.77ILS21/05/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717578ציוד משרדי ושונותWA21/05/201323.44ILS21/05/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717578ציוד משרדי ושונותWA21/05/201357.56ILS21/05/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717578ציוד משרדי ושונותWA21/05/201339.50ILS21/05/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717578ציוד משרדי ושונותWA21/05/201357.79ILS21/05/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717578ציוד משרדי ושונותWA21/05/201343.22ILS21/05/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717578ציוד משרדי ושונותWA21/05/2013143.59ILS21/05/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717578ציוד משרדי ושונותWA21/05/2013153.33ILS21/05/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717578ציוד משרדי ושונותWA21/05/2013163.32ILS21/05/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717578ציוד משרדי ושונותWA21/05/2013234.39ILS21/05/2013
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900717527ציוד משרדי ושונותWA21/05/2013196.09ILS21/05/2013נטע כץ ע.פ יוגב מרדכי
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900717527ציוד משרדי ושונותWA21/05/201326.54ILS21/05/2013נטע כץ ע.פ יוגב מרדכי
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900717527ציוד משרדי ושונותWA21/05/20132.86ILS21/05/2013נטע כץ ע.פ יוגב מרדכי
0200B010005544000000אשדיר פרסום והפצה בע"מ404540701900003840פרסומיםKR18/03/20131170.00ILS21/05/2013 שליחה מכתבים
0200B010006141700250כץ חיים300304391900003850תחזוקת תוכנהKR01/05/201380.00ILS21/05/2013אחסון אתר
0200B010006141700300כץ חיים300304391900003851תחזוקת תקשורתKR20/04/201380.53ILS21/05/2013אינטרנט
0200B010006141800260כץ חיים300304391900003846פלאפוניםKR21/04/201369.53ILS4/13 21/05/2013סלולרי
0200B010006841800300ליפמן דב אלן300373241900003841אירוח וכיבודיםKR08/05/2013620.79ILS21/05/2013כיבוד קל
0200B010008441700400עירית אור יהודה200001381900003821ארנונהKR19/05/20132124.30ILS5-6/2013 21/05/2013ארנונה
0200B01000841200004001/05/2013622.00חומרת מחשביםILS"21.5 21/05/2013מסך פוגיקום
0200B01000841200004001/05/2013622.00חומרת מחשביםILS"21.5 21/05/2013מסך פוגיקום
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717671ציוד משרדי ושונותWA21/05/2013-0.32ILS21/05/2013
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717671ציוד משרדי ושונותWA21/05/2013-6.40ILS21/05/2013
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717671ציוד משרדי ושונותWA21/05/2013-12.87ILS21/05/2013
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717670ציוד משרדי ושונותWA21/05/20130.32ILS21/05/2013
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717670ציוד משרדי ושונותWA21/05/20136.40ILS21/05/2013
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717670ציוד משרדי ושונותWA21/05/201312.87ILS21/05/2013
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717672ציוד משרדי ושונותWA21/05/20137.00ILS21/05/2013מיכל שמעון
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717672ציוד משרדי ושונותWA21/05/201353.16ILS21/05/2013מיכל שמעון
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717672ציוד משרדי ושונותWA21/05/201311.92ILS21/05/2013מיכל שמעון
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717672ציוד משרדי ושונותWA21/05/20133.22ILS21/05/2013מיכל שמעון
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900717474ציוד משרדי ושונותWA21/05/201393.75ILS21/05/2013שניאור רוזן ע.פ פרוש מאיר
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900717474ציוד משרדי ושונותWA21/05/2013148.62ILS21/05/2013שניאור רוזן ע.פ פרוש מאיר
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717694ציוד משרדי ושונותWA21/05/2013283.59ILS21/05/2013שאדי
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900717637ציוד משרדי ושונותWA21/05/20130.46ILS21/05/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900717637ציוד משרדי ושונותWA21/05/2013115.12ILS21/05/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900717637ציוד משרדי ושונותWA21/05/201317.14ILS21/05/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900717637ציוד משרדי ושונותWA21/05/20138.01ILS21/05/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900717637ציוד משרדי ושונותWA21/05/201314.07ILS21/05/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900717637ציוד משרדי ושונותWA21/05/201317.72ILS21/05/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900717638ציוד משרדי ושונותWA21/05/201311.13ILS21/05/2013



0200B010013141800260כבל איתן300310671900003814פלאפוניםKR14/02/2013109.79ILS2/13 21/05/2013סלולרי
0200B010013141800260כבל איתן300310671900003822פלאפוניםKR14/03/2013109.79ILS3/13 21/05/2013סלולרי
0200B010013141800260כבל איתן300310671900003834פלאפוניםKR14/04/2013109.79ILS4/13 21/05/2013סלולרי
0200B010013141800300כבל איתן300310671900003835אירוח וכיבודיםKR07/05/2013169.80ILS21/05/2013כיבוד קל
0200B010013241700300תירוש רונית300307181900003859תחזוקת תקשורתKR31/01/201394.75ILS21/05/2013אינטרנט
0200B010013241700300תירוש רונית300307181900003860תחזוקת תקשורתKR28/02/201315.50ILS21/05/2013אינטרנט
0200B010013241708030"תירוש רונית300307181900003855הוצאות שירותי כבליםKR31/01/2013210.00ILS21/05/2013כבלים
0200B010013241708030"תירוש רונית300307181900003856הוצאות שירותי כבליםKR28/02/201335.00ILS21/05/2013כבלים
0200B010013241800260תירוש רונית300307181900003857פלאפוניםKR21/01/2013302.07ILS1/13 21/05/2013סלולרי
0200B010013241800260תירוש רונית300307181900003858פלאפוניםKR21/02/2013116.45ILS2/13 21/05/2013סלולרי
0200B010013941708030"הורוביץ ניצן300310451900003845הוצאות שירותי כבליםKR22/03/2013210.00ILS21/05/2013כבלים
0200B010013941800450ידיעות מינויים400114461900003844עיתונים יומיים וקטעיKR24/03/20131670.76ILS3/14 21/05/2013ע/ ח"כ הורוביץ עד
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717663ציוד משרדי ושונותWA21/05/201339.81ILS21/05/2013מורן שטרן ע.פ גילה גמליאל
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717663ציוד משרדי ושונותWA21/05/20132.30ILS21/05/2013מורן שטרן ע.פ גילה גמליאל
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717663ציוד משרדי ושונותWA21/05/20134.69ILS21/05/2013מורן שטרן ע.פ גילה גמליאל
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717663ציוד משרדי ושונותWA21/05/20131.77ILS21/05/2013מורן שטרן ע.פ גילה גמליאל
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717663ציוד משרדי ושונותWA21/05/201323.98ILS21/05/2013מורן שטרן ע.פ גילה גמליאל
0200B010015641800260זחאלקה ג'מאל300307401900003854פלאפוניםKR19/04/2013134.55ILS4/13 21/05/2013סלולרי
0200B010016446000000שלוש אסטרטגיה ותוצאות בע"מ409522841900003853ייעוץ  סקרים וחוות דKR01/05/20131638.00ILS21/05/2013ייעוץ
0200B01001701200004001/05/2013659.00חומרת מחשביםILS"21.5 21/05/2013מסך פוגיקום
0200B010017641800000מלאי פריטים כלליים108000804900717227ציוד משרדי ושונותWA21/05/20136.53ILS21/05/2013
0200B010000441700200מלאי פריטים כלליים108000804900717763תחזוקת חומרהWA22/05/2013238.73ILS22/05/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441700200מלאי פריטים כלליים108000804900717796תחזוקת חומרהWA22/05/201339.79ILS22/05/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717763ציוד משרדי ושונותWA22/05/201379.00ILS22/05/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717763ציוד משרדי ושונותWA22/05/201338.37ILS22/05/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717763ציוד משרדי ושונותWA22/05/2013117.19ILS22/05/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717763ציוד משרדי ושונותWA22/05/2013367.98ILS22/05/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717763ציוד משרדי ושונותWA22/05/20134.80ILS22/05/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717763ציוד משרדי ושונותWA22/05/201366.34ILS22/05/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717796ציוד משרדי ושונותWA22/05/201319.19ILS22/05/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717796ציוד משרדי ושונותWA22/05/201314.07ILS22/05/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900003999פלאפוניםKR19/04/2013187.94ILS4/13 22/05/2013 סלולרי
0200B010001112000050באג מולטיסיסטם בע"מ400162261900003925ריהוט וציוד משרדיKR13/05/20133490.00ILSSAMSUNG GALAXY 22/05/2013טלפון נייד
0200B010001441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717760ציוד משרדי ושונותWA22/05/2013265.37ILS22/05/2013אילת-ע.פ בן אליעזר
0200B010001441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717760ציוד משרדי ושונותWA22/05/201346.36ILS22/05/2013אילת-ע.פ בן אליעזר
0200B010001441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717760ציוד משרדי ושונותWA22/05/2013172.68ILS22/05/2013אילת-ע.פ בן אליעזר
0200B010001441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717760ציוד משרדי ושונותWA22/05/20134.88ILS22/05/2013אילת-ע.פ בן אליעזר
0200B010001441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717760ציוד משרדי ושונותWA22/05/20131.27ILS22/05/2013אילת-ע.פ בן אליעזר
0200B010001441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717760ציוד משרדי ושונותWA22/05/201319.77ILS22/05/2013אילת-ע.פ בן אליעזר
0200B010001441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717760ציוד משרדי ושונותWA22/05/201321.17ILS22/05/2013אילת-ע.פ בן אליעזר
0200B010001441800000מלאי פריטים כלליים108000804900717762ציוד משרדי ושונותWA22/05/20133.22ILS22/05/2013אילת-ע.פ בן אליעזר
0200B010002041708030"ברכה מוחמד300307431900003893הוצאות שירותי כבליםKR30/04/2013210.00ILS22/05/2013כבלים
0200B010002041800250ברכה מוחמד300307431900003892טלפוניםKR21/04/2013172.83ILS3/13 22/05/2013בזק לשכה
0200B010002041800260ברכה מוחמד300307431900003988פלאפוניםKR21/04/2013271.39ILS4/13 22/05/2013 סלולרי
0200B010002041800260ברכה מוחמד300307431900003989פלאפוניםKR21/04/2013190.39ILS4/13 22/05/2013מודם
0200B010002841800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900003871עיתונים יומיים וקטעיKR12/03/20132611.53ILS3/14 22/05/2013ע/מנוי 1266892 עד
0200B010002941708030"גלאון זהבה300308621900004023הוצאות שירותי כבליםKR23/04/2013210.00ILS22/05/2013כבלים
0200B010003041701050מלאי פריטים כלליים108000804900717869אחזקה  נוי ושונותWA22/05/20131.10ILS22/05/2013רעות  קרני ע.פ אלי בןדהן
0200B010003041800000מלאי פריטים כלליים108000804900717869ציוד משרדי ושונותWA22/05/201326.54ILS22/05/2013רעות  קרני ע.פ אלי בןדהן
0200B010003041800000מלאי פריטים כלליים108000804900717869ציוד משרדי ושונותWA22/05/20135.65ILS22/05/2013רעות  קרני ע.פ אלי בןדהן



0200B010003141800000מלאי פריטים כלליים108000804900717864ציוד משרדי ושונותWA22/05/2013196.09ILS22/05/2013שלמה פולק ע.פ משה גפני
0200B010004341800260זאב נסים מרדכי300307051900003996פלאפוניםKR14/04/2013205.70ILS4/13 22/05/2013 סלולרי
0200B010004941800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900003897עיתונים יומיים וקטעיKR30/04/20131250.73ILS22/05/2013קטעי עיתונות
0200B010005241800250גנאים מסעוד300308241900003875טלפוניםKR08/05/2013201.99ILS4/13 22/05/2013בזק לשכה
0200B010005341800300טופורובסקי בועז300373251900004017אירוח וכיבודיםKR05/05/201384.00ILS22/05/2013כיבוד קל
0200B010005341800300טופורובסקי בועז300373251900004018אירוח וכיבודיםKR16/05/201340.00ILS22/05/2013כיבוד קל
0200B010006141708030"כץ חיים300304391900003885הוצאות שירותי כבליםKR30/04/2013210.00ILS22/05/2013כבלים
0200B010006541708030"לבנת לימור אהבה300166781900004020הוצאות שירותי כבליםKR23/04/2013210.00ILS22/05/2013כבלים
0200B010008341800300מופז שאול300051571900003884אירוח וכיבודיםKR20/05/2013140.30ILS22/05/2013כיבוד קל
0200B010008341800450גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ400011581900003883עיתונים יומיים וקטעיKR14/04/20132190.24ILS22/05/2013מנוי ח"כ מופז
0200B010008741800300נהרי משולם300060731900003894אירוח וכיבודיםKR19/05/2013385.00ILS22/05/2013כיבוד קל
0200B010009741800000סולומינסקי ניסן300302291900004015ציוד משרדי ושונותKR19/05/2013553.78ILS22/05/2013ציוד משרדי
0200B010009741800260ביפר תקשורת ישראל בע"מ400012271900004011פלאפוניםKR23/04/20131158.00ILS22/05/2013ע/ ח"כ סלומינסקי
0200B010009741800300סולומינסקי ניסן300302291900004016אירוח וכיבודיםKR20/05/2013614.43ILS22/05/2013כיבוד קל
0200B010009741800450ידיעות מינויים400114461900004013עיתונים יומיים וקטעיKR14/03/20131937.52ILS22/05/2013מנוי +כלכליסט ח"כ סלומינס
0200B010010241500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001075550הוצאות שכר דירהRE12/05/2013-1714.16ILS5/2-18/3/13 22/05/2013שכ"ד
0200B010010241500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001530988הוצאות שכר דירהWE22/05/20135142.15ILS22/05/2013
0200B010010212000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900003924חומרת מחשביםKR14/02/20132786.00ILSWI-FI CELLULAR 22/05/2013אייפד מיני
0200B010010341700300סוייד חנא300307421900003887תחזוקת תקשורתKR21/04/2013371.87ILS22/05/2013אינטרנט
0200B010010341800000אסעד ח'ליל403835491900003886ציוד משרדי ושונותKR09/05/2013749.00ILS22/05/2013ציוד משרדי
0200B010010341800260סוייד חנא300307421900003993פלאפוניםKR01/05/2013332.92ILS5/13 22/05/2013 סלולרי
0200B010011141800300ריבלין ראובן רובי300302231900003898אירוח וכיבודיםKR09/05/2013285.00ILS22/05/2013כיבוד קל
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900717798ציוד משרדי ושונותWA22/05/2013358.72ILS22/05/2013אלה -ע.פ פיגלין
0200B010011641700300שיטרית מאיר300002161900003889תחזוקת תקשורתKR21/04/201325.12ILS22/05/2013אינטרנט
0200B010011641800000שיטרית מאיר300002161900003891ציוד משרדי ושונותKR08/05/2013100.00ILS22/05/2013מתקן לסלולר ברכב
0200B010011641800250שיטרית מאיר300002161900003888טלפוניםKR10/04/2013163.47ILS3/13 22/05/2013בזק
0200B010011641800250שיטרית מאיר300002161900003890טלפוניםKR10/03/201325.61ILS22/05/2013שיחות לחו"ל
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900003990פלאפוניםKR21/03/2013129.99ILS3/13 22/05/2013 סלולרי
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900003991פלאפוניםKR14/04/201369.70ILS4/13 22/05/2013 סלולרי
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900003992פלאפוניםKR21/04/2013131.80ILS4/13 22/05/2013 סלולרי
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900003994פלאפוניםKR14/03/201369.70ILS3/13 22/05/2013 סלולרי
0200B010012941800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900004014עיתונים יומיים וקטעיKR08/05/20132603.03ILS4/14 22/05/2013ע/ 276864 עד
0200B010013941800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900003880עיתונים יומיים וקטעיKR30/04/20132611.53ILS3/14 22/05/2013ע/מנוי681755  עד
0200B010013941800450מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ***402468371900003882עיתונים יומיים וקטעיKR01/03/20131516.00ILS2/14 22/05/2013ח"כ הורוביץ עד
0200B010013946000000שלוש אסטרטגיה ותוצאות בע"מ409522841900003977ייעוץ  סקרים וחוות דKR18/05/20138000.00ILS22/05/2013ייעוץ תקשורתי
0200B010014441800260משה אורית300303441900003982פלאפוניםKR21/04/2013142.07ILS4/13 22/05/2013 סלולרי
0200B010015441800260שויקי איל300043321900003987פלאפוניםKR01/04/2013476.00ILS4/13 22/05/2013 סלולרי
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900003896תחזוקת תקשורתKR01/05/201340.25ILS22/05/2013אינטרנט
0200B010015641708030"זחאלקה ג'מאל300307401900003895הוצאות שירותי כבליםKR30/04/2013205.76ILS22/05/2013כבלים
0200B010015841800050קלדרון רות300373681900003899ספרות מקצועיתKR19/05/2013290.90ILS22/05/2013ספרות מקצועית
0200B010015812000040קלדרון רות300373681900003917חומרת מחשביםKR16/05/2013494.33ILS2* 22/05/2013אופיס למחשב
0200B010015812000040קלדרון רות300373681900003917חומרת מחשביםKR16/05/2013494.32ILS2* 22/05/2013אופיס למחשב
0200B010015812000040א.ד.ס. סודרי מחשבים בע"מ400012541900003921חומרת מחשביםKR24/04/20134952.00ILSASUS UX31A-R400 22/05/2013מחשב נייד
0200B010015812000040א.ד.ס. סודרי מחשבים בע"מ400012541900003921חומרת מחשביםKR24/04/20134952.00ILSASUS UX31A-R400 22/05/2013מחשב נייד
0200B010015941700300קריב יפעת300352321900004024תחזוקת תקשורתKR21/03/2013209.71ILS22/05/2013אינטרנט
0200B010015941708030"קריב יפעת300352321900004021הוצאות שירותי כבליםKR22/02/2013210.00ILS22/05/2013כבלים
0200B010015941708030"קריב יפעת300352321900004022הוצאות שירותי כבליםKR22/03/2013210.00ILS22/05/2013כבלים
0200B010015941800000קריב יפעת300352321900004025ציוד משרדי ושונותKR18/04/2013300.79ILS22/05/2013מטענים
0200B010015941800000קריב יפעת300352321900004026ציוד משרדי ושונותKR14/04/2013226.00ILS22/05/2013ציוד משרדי
0200B010015941800000קריב יפעת300352321900004027ציוד משרדי ושונותKR12/05/201334.30ILS22/05/2013ציוד משרדי



0200B010016141800260רוזנטל משה מיכאל300373121900004019פלאפוניםKR01/05/201368.97ILS5/13 22/05/2013 סלולרי
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717959ציוד משרדי ושונותWA22/05/201336.24ILS22/05/2013נעמה וקנין-ע.פ שטבון
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900717959ציוד משרדי ושונותWA22/05/201349.25ILS22/05/2013נעמה וקנין-ע.פ שטבון
0200B010016441800300שטרן אלעזר30032453600000041אירוח וכיבודיםK130/04/2013-64.00ILS22/05/2013כיבוד קל
0200B010016441800300שטרן אלעזר300324531900003900אירוח וכיבודיםKR30/04/201364.00ILS22/05/2013כיבוד קל
0200B010000141800450מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ***402468371900004092עיתונים יומיים וקטעיKR06/05/2013597.00ILS4/12-4/13 23/05/2013אדלשטין יולי
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900718173ציוד משרדי ושונותWA23/05/201352.65ILS23/05/2013חנה וינגוט-ע.פ משולם נהרי
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900718173ציוד משרדי ושונותWA23/05/201352.65ILS23/05/2013חנה וינגוט-ע.פ משולם נהרי
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900718196ציוד משרדי ושונותWA23/05/201366.34ILS23/05/2013נעה עמיר-ע.פ שי נחמן
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900718196ציוד משרדי ושונותWA23/05/201357.56ILS23/05/2013נעה עמיר-ע.פ שי נחמן
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900718196ציוד משרדי ושונותWA23/05/20130.23ILS23/05/2013נעה עמיר-ע.פ שי נחמן
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900718196ציוד משרדי ושונותWA23/05/201347.96ILS23/05/2013נעה עמיר-ע.פ שי נחמן
0200B010013541800260ביבי אריה300310221900004045פלאפוניםKR21/02/2013348.69ILS2/13 23/05/2013פל
0200B010004812000040באג מולטיסיסטם בע"מ400162261900004095חומרת מחשביםKR21/05/20136650.00ILSSAMSUNG NP900 26/05/2013מחשב נייד
0200B010016112000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900004096חומרת מחשביםKR21/02/20133646.00ILSWI-FI CELLULAR 16GB 26/05/2013אייפד
0200B010016441800300שטרן אלעזר300386451900004101אירוח וכיבודיםKR30/04/201364.00ILS26/05/2013כיבוד קל
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900719330ציוד משרדי ושונותWA27/05/201366.34ILS27/05/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900719330ציוד משרדי ושונותWA27/05/2013358.73ILS27/05/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900719330ציוד משרדי ושונותWA27/05/201323.18ILS27/05/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900719330ציוד משרדי ושונותWA27/05/201310.58ILS27/05/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900719330ציוד משרדי ושונותWA27/05/201347.97ILS27/05/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900719330ציוד משרדי ושונותWA27/05/201346.88ILS27/05/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900719330ציוד משרדי ושונותWA27/05/20134.14ILS27/05/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900719330ציוד משרדי ושונותWA27/05/20134.48ILS27/05/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900719330ציוד משרדי ושונותWA27/05/201326.58ILS27/05/2013
0200B010003141700200מלאי פריטים כלליים108000804900719267תחזוקת חומרהWA27/05/20138.35ILS27/05/2013
0200B010003141800000מלאי פריטים כלליים108000804900719267ציוד משרדי ושונותWA27/05/201323.44ILS27/05/2013
0200B010003141800000מלאי פריטים כלליים108000804900719267ציוד משרדי ושונותWA27/05/201318.01ILS27/05/2013
0200B010004341800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900004130ציוד משרדי ושונותKR23/05/2013479.88ILS27/05/2013ציוד משרדי
0200B010004741700250א. אלומינאה בע"מ409525221900004137תחזוקת תוכנהKR26/05/20131123.20ILS27/05/2013אירוח אינטרנט
0200B010005341800300טופורובסקי בועז300373251900004129אירוח וכיבודיםKR21/05/2013799.00ILS27/05/2013כיבוד קל
0200B010005841800000מלאי פריטים כלליים108000804900719553ציוד משרדי ושונותWA27/05/201366.34ILS27/05/2013אביעד כהן-ע.פ מאיר כהן
0200B010006212000050לביא עליזה300374291900004123ריהוט וציוד משרדיKR23/05/20132140.00ILSsamsung galaxy s327/05/2013
0200B010006741800450לוי מיקי300374161900004138עיתונים יומיים וקטעיKR12/02/20132152.00ILS27/05/2013עיתון עד 1/14 הארץ
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900719558ציוד משרדי ושונותWA27/05/2013-39.54ILS27/05/2013אלון-ע.פ דב חנין
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900719509ציוד משרדי ושונותWA27/05/201339.55ILS27/05/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900719509ציוד משרדי ושונותWA27/05/20136.98ILS27/05/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900719509ציוד משרדי ושונותWA27/05/201310.54ILS27/05/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900719509ציוד משרדי ושונותWA27/05/20137.38ILS27/05/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900719509ציוד משרדי ושונותWA27/05/201348.16ILS27/05/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900719509ציוד משרדי ושונותWA27/05/201323.44ILS27/05/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900719558ציוד משרדי ושונותWA27/05/201322.85ILS27/05/2013אלון-ע.פ דב חנין
0200B010007441800100הרוש מאיר404439861900004131תרגומים והדפסותKR20/09/20122457.00ILS27/05/2013הדפסות
0200B010008441700300מיכאלי אברהם300303011900004127תחזוקת תקשורתKR30/04/2013187.07ILS27/05/2013אינטרנט
0200B010008441800250מיכאלי אברהם300303011900004118טלפוניםKR10/05/2013481.12ILS3-4/13  27/05/2013בזק
0200B010008441800260מיכאלי אברהם300303011900004126פלאפוניםKR07/05/2013114.52ILS5/13 27/05/2013סלולרי
0200B010008741800250נהרי משולם300060731900004133טלפוניםKR22/05/2013199.29ILS3-4/13  27/05/2013בזק
0200B010008741800300נהרי משולם300060731900004132אירוח וכיבודיםKR26/05/201373.85ILS27/05/2013כיבוד קל
0200B010009241700200מלאי פריטים כלליים108000804900719200תחזוקת חומרהWA27/05/2013200.23ILS27/05/2013רחל
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900719200ציוד משרדי ושונותWA27/05/201348.31ILS27/05/2013רחל



0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900719190ציוד משרדי ושונותWA27/05/2013-36.10ILS27/05/2013מיכל שמעון-ע.פ סטרוק
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900719190ציוד משרדי ושונותWA27/05/2013-0.32ILS27/05/2013מיכל שמעון-ע.פ סטרוק
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900719190ציוד משרדי ושונותWA27/05/2013-6.40ILS27/05/2013מיכל שמעון-ע.פ סטרוק
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900719190ציוד משרדי ושונותWA27/05/2013-12.87ILS27/05/2013מיכל שמעון-ע.פ סטרוק
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900719217ציוד משרדי ושונותWA27/05/20130.32ILS27/05/2013
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900719217ציוד משרדי ושונותWA27/05/20136.40ILS27/05/2013
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900719217ציוד משרדי ושונותWA27/05/201312.87ILS27/05/2013
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900719188ציוד משרדי ושונותWA27/05/201336.10ILS27/05/2013מיכל שמעון-ע.פ סטרוק
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900719189ציוד משרדי ושונותWA27/05/201353.16ILS27/05/2013מיכל שמעון-ע.פ סטרוק
0200B010009641800260ביפר תקשורת ישראל בע"מ400012271900004135פלאפוניםKR09/05/2013242.00ILS27/05/2013ע/ ח"כ חוטובלי
0200B010009641800260ביפר תקשורת ישראל בע"מ400012271900004136פלאפוניםKR05/02/2013242.00ILS27/05/2013ע/ ח"כ חוטובלי
0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900719247ציוד משרדי ושונותWA27/05/2013358.72ILS27/05/2013לילך שלי-ע.פ יריב לוין
0200B010011241800000פייגלין משה זלמן300373461900004143ציוד משרדי ושונותKR23/04/201383.45ILS27/05/2013סוללה למצלמה
0200B010011741700250בדק מדיה בע"מ402954751900004140תחזוקת תוכנהKR03/04/2013819.00ILS27/05/2013אחזקה של בלוג
0200B010011741700250בדק מדיה בע"מ402954751900004141תחזוקת תוכנהKR06/05/2013819.00ILS27/05/2013זכרון נייד
0200B010012141800260רגב מרים300308271900004134פלאפוניםKR08/05/201373.01ILS5/13 27/05/2013סלולרי
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900719562ציוד משרדי ושונותWA27/05/201318.75ILS27/05/2013נועה -ע.פ נחמן שי
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900719562ציוד משרדי ושונותWA27/05/20138.21ILS27/05/2013נועה -ע.פ נחמן שי
0200B010015741800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900002923עיתונים יומיים וקטעיKR27/05/20132611.53ILS3/14 27/05/2013מנו 1609276 עד
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900719575ציוד משרדי ושונותWA27/05/201323.98ILS27/05/2013
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900719575ציוד משרדי ושונותWA27/05/201318.05ILS27/05/2013
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900719575ציוד משרדי ושונותWA27/05/201313.27ILS27/05/2013
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900719575ציוד משרדי ושונותWA27/05/20131.71ILS27/05/2013
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900719575ציוד משרדי ושונותWA27/05/20132.88ILS27/05/2013
0200B010016241800000רזבוזוב יואל300376141900004139ציוד משרדי ושונותKR16/05/2013239.00ILS27/05/2013זכרון נייד
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900004120תחזוקת תוכנהKR20/03/2013105.00ILS27/05/2013אינטרנט
0200B010016741700250טאנדמוייז בע"מ409532991900004122תחזוקת תוכנהKR08/05/2013315.90ILS27/05/2013אינטרנט
0200B010016741700300שמולי יצחק300372991900004121תחזוקת תקשורתKR01/04/201332.76ILS27/05/2013אינטרנט
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900004128עיתונים יומיים וקטעיKR31/03/20131561.66ILS27/05/2013קטעי עיתונות
0200B010003841800300בר לב עמר ישראל300379231900004155אירוח וכיבודיםKR26/05/2013160.99ILS28/05/2013כיבוד קל
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900719871ציוד משרדי ושונותWA28/05/2013-2.95ILS28/05/2013עודד פריד ע.פ הופמן רונן
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900719922ציוד משרדי ושונותWA28/05/20132.22ILS28/05/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900719922ציוד משרדי ושונותWA28/05/201316.94ILS28/05/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900719922ציוד משרדי ושונותWA28/05/20130.97ILS28/05/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900719922ציוד משרדי ושונותWA28/05/201310.65ILS28/05/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900719922ציוד משרדי ושונותWA28/05/201311.43ILS28/05/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900719922ציוד משרדי ושונותWA28/05/20131.15ILS28/05/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900719922ציוד משרדי ושונותWA28/05/201326.54ILS28/05/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900719922ציוד משרדי ושונותWA28/05/201336.24ILS28/05/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900719922ציוד משרדי ושונותWA28/05/20132.42ILS28/05/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900719922ציוד משרדי ושונותWA28/05/20132.95ILS28/05/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900719922ציוד משרדי ושונותWA28/05/20135.45ILS28/05/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900719922ציוד משרדי ושונותWA28/05/201316.42ILS28/05/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900719922ציוד משרדי ושונותWA28/05/201323.44ILS28/05/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900719922ציוד משרדי ושונותWA28/05/20135.29ILS28/05/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900719871ציוד משרדי ושונותWA28/05/201311.34ILS28/05/2013עודד פריד ע.פ הופמן רונן
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900719871ציוד משרדי ושונותWA28/05/201314.39ILS28/05/2013עודד פריד ע.פ הופמן רונן
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900719871ציוד משרדי ושונותWA28/05/20139.89ILS28/05/2013עודד פריד ע.פ הופמן רונן
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900719833ציוד משרדי ושונותWA28/05/20136.43ILS28/05/2013
0200B010007941700250יחימוביץ שלי רחל300310701900004151תחזוקת תוכנהKR30/03/201358.50ILS28/05/2013אינטרנט



0200B010007941700300יחימוביץ שלי רחל300310701900004152תחזוקת תקשורתKR20/03/2013205.06ILS28/05/2013אינטרנט+שיחות
0200B010007941700300יחימוביץ שלי רחל300310701900004153תחזוקת תקשורתKR20/04/2013205.06ILS28/05/2013אינטרנט+שיחות
0200B010007941800000יחימוביץ שלי רחל300310701900004154ציוד משרדי ושונותKR28/04/2013200.00ILS28/05/2013מטען (3) לאייפון
0200B010007941800000יחימוביץ שלי רחל300310701900004156ציוד משרדי ושונותKR01/05/201399.00ILS28/05/2013מטען
0200B010007941800000יחימוביץ שלי רחל300310701900004157ציוד משרדי ושונותKR29/04/2013350.00ILS28/05/2013מטען למחשב נייד
0200B010007941800000יחימוביץ שלי רחל300310701900004158ציוד משרדי ושונותKR27/05/201379.99ILS28/05/2013אוזניות +מיקרופון
0200B010007941800000יחימוביץ שלי רחל300310701900004159ציוד משרדי ושונותKR13/05/2013500.00ILS(2) 28/05/2013מטען
0200B010007941800000יחימוביץ שלי רחל300310701900004160ציוד משרדי ושונותKR24/04/201310.00ILS28/05/2013מדבקה למסד
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900719824ציוד משרדי ושונותWA28/05/2013278.83ILS28/05/2013
0200B010007941800250יחימוביץ שלי רחל300310701900004152טלפוניםKR20/03/201338.56ILS28/05/2013אינטרנט+שיחות
0200B010007941800250יחימוביץ שלי רחל300310701900004153טלפוניםKR20/04/201338.21ILS28/05/2013אינטרנט+שיחות
0200B010007941800260יחימוביץ שלי רחל300310701900004161פלאפוניםKR01/05/2013108.92ILS5/13 28/05/2013סלולרי
0200B010007941800300יחימוביץ שלי רחל300310701900004150אירוח וכיבודיםKR27/05/20131127.11ILS28/05/2013כיבוד קל
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900719738ציוד משרדי ושונותWA28/05/2013115.12ILS28/05/2013אלה ברייר ע.פ עמרם מצנע
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900719734ציוד משרדי ושונותWA28/05/2013538.09ILS28/05/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900719734ציוד משרדי ושונותWA28/05/201318.75ILS28/05/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900719734ציוד משרדי ושונותWA28/05/20132.24ILS28/05/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900719734ציוד משרדי ושונותWA28/05/201321.53ILS28/05/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900719734ציוד משרדי ושונותWA28/05/201348.31ILS28/05/2013
0200B010010444000000כל אל - ערב בע"מ401408791900004146פרסומיםKR29/04/2013500.00ILS28/05/2013פרסום מודעה
0200B010010444000000חדית' אלנאס בע"מ402953531900004147פרסומיםKR25/04/2013300.00ILS28/05/2013פרסום מודעה
0200B010010444000000ג'אבר מדיה בע"מ402955031900004148פרסומיםKR11/04/2013300.00ILS28/05/2013פרסום מודעה
0200B010014441800000מלאי פריטים כלליים108000804900719771ציוד משרדי ושונותWA28/05/201366.34ILS28/05/2013אורית משה ע.פ דוד צור
0200B010014441800000מלאי פריטים כלליים108000804900719771ציוד משרדי ושונותWA28/05/201311.59ILS28/05/2013אורית משה ע.פ דוד צור
0200B010014441800000מלאי פריטים כלליים108000804900719771ציוד משרדי ושונותWA28/05/201313.97ILS28/05/2013אורית משה ע.פ דוד צור
0200B010014441800000מלאי פריטים כלליים108000804900719771ציוד משרדי ושונותWA28/05/2013115.58ILS28/05/2013אורית משה ע.פ דוד צור
0200B010014844000000כל אל - ערב בע"מ401408791900004146פרסומיםKR29/04/2013400.00ILS28/05/2013פרסום מודעה
0200B010014844000000חדית' אלנאס בע"מ402953531900004147פרסומיםKR25/04/2013349.99ILS28/05/2013פרסום מודעה
0200B010014844000000ג'אבר מדיה בע"מ402955031900004148פרסומיםKR11/04/2013349.99ILS28/05/2013פרסום מודעה
0200B010015644000000כל אל - ערב בע"מ401408791900004146פרסומיםKR29/04/2013400.00ILS28/05/2013פרסום מודעה
0200B010015644000000חדית' אלנאס בע"מ402953531900004147פרסומיםKR25/04/2013350.01ILS28/05/2013פרסום מודעה
0200B010015644000000ג'אבר מדיה בע"מ402955031900004148פרסומיםKR11/04/2013350.01ILS28/05/2013פרסום מודעה
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900719895ציוד משרדי ושונותWA28/05/2013115.12ILS28/05/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900719896ציוד משרדי ושונותWA28/05/201356.66ILS28/05/2013
0200B010000941800000סוקולובסקי ארתור405461861900004190ציוד משרדי ושונותKR26/05/2013452.00ILS29/05/2013הרד דיסק
0200B010002944000000קינדלר אופיר+נמרוד דוו405576951900004173פרסומיםKR30/10/20122925.00ILS10/12 29/05/2013מודעות בפייסבוק
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900720278ציוד משרדי ושונותWA29/05/201310.55ILS29/05/2013חגית םלמון ע.פ שמעון סלמו
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900720278ציוד משרדי ושונותWA29/05/201311.18ILS29/05/2013חגית םלמון ע.פ שמעון סלמו
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900720278ציוד משרדי ושונותWA29/05/2013115.12ILS29/05/2013חגית םלמון ע.פ שמעון סלמו
0200B010005641700200מור-לוי טכנולוגיות בע"מ405324371900004193תחזוקת חומרהKR12/05/20132033.00ILS29/05/2013תיקון מחשב
0200B010005641800000מור-לוי טכנולוגיות בע"מ405324371900004188ציוד משרדי ושונותKR23/05/2013146.85ILS206V3LSB "20 29/05/2013מסך פיליפ
0200B010005612000040מור-לוי טכנולוגיות בע"מ405324371900004188חומרת מחשביםKR23/05/2013515.15ILS206V3LSB "20 29/05/2013מסך פיליפ
0200B010005612000040מור-לוי טכנולוגיות בע"מ405324371900004189חומרת מחשביםKR19/05/20136186.00ILSGB IF-333 2X12L 29/05/2013מחשב נייח
0200B010007941700200יחימוביץ שלי רחל300310701900004174תחזוקת חומרהKR23/05/2013800.00ILS29/05/2013תיקון מחשב
0200B010008712000050קרביץ (1974) בעמ400011031900004179ריהוט וציוד משרדיKR27/05/20131041.30ILSGRANDEUR I-S 15 29/05/2013מגרסה
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720129ציוד משרדי ושונותWA29/05/201344.50ILS29/05/2013מיכל שמעון
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720129ציוד משרדי ושונותWA29/05/201316.22ILS29/05/2013מיכל שמעון
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720129ציוד משרדי ושונותWA29/05/201332.18ILS29/05/2013מיכל שמעון
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900720004ציוד משרדי ושונותWA29/05/2013358.72ILS29/05/2013טל ארבלי- מירי רגב
0200B010012241700300שי נחמן300310011900004178תחזוקת תקשורתKR23/03/201335.90ILS29/05/2013אינטרנט



0200B010012241700300שי נחמן300310011900004181תחזוקת תקשורתKR23/02/201335.90ILS29/05/2013אינטרנט
0200B010012241700300שי נחמן300310011900004182תחזוקת תקשורתKR23/04/201342.80ILS29/05/2013אינטרנט
0200B010012241708030"שי נחמן300310011900004183הוצאות שירותי כבליםKR30/04/2013191.63ILS29/05/2013כבלים
0200B010012241800000שי נחמן300310011900004175ציוד משרדי ושונותKR28/05/2013308.50ILS29/05/2013ציוד משרדי +דואר
0200B010012241800200שי נחמן300310011900004175דואר ומשלוחיםKR28/05/201344.20ILS29/05/2013ציוד משרדי +דואר
0200B010012241800260שי נחמן300310011900004177פלאפוניםKR14/04/201374.76ILS4/13 29/05/2013מודם
0200B010012241800260שי נחמן300310011900004180פלאפוניםKR07/05/201360.57ILS5/13 29/05/2013סלולרי
0200B010012241800300שי נחמן300310011900004176אירוח וכיבודיםKR28/05/2013555.00ILS29/05/2013כיבוד קל
0200B010013441700200מלאי פריטים כלליים108000804900720365תחזוקת חומרהWA29/05/201325.47ILS29/05/2013
0200B010013441700200מלאי פריטים כלליים108000804900720365תחזוקת חומרהWA29/05/201332.76ILS29/05/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720340ציוד משרדי ושונותWA29/05/201316.15ILS29/05/2013הרצל גליצקי ע.פ מנחם מוזס
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720365ציוד משרדי ושונותWA29/05/201314.62ILS29/05/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720365ציוד משרדי ושונותWA29/05/201311.51ILS29/05/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720365ציוד משרדי ושונותWA29/05/201357.56ILS29/05/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720365ציוד משרדי ושונותWA29/05/201326.34ILS29/05/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720365ציוד משרדי ושונותWA29/05/20135.29ILS29/05/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720365ציוד משרדי ושונותWA29/05/201328.30ILS29/05/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720365ציוד משרדי ושונותWA29/05/201357.95ILS29/05/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720365ציוד משרדי ושונותWA29/05/201312.21ILS29/05/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720365ציוד משרדי ושונותWA29/05/20135.15ILS29/05/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720365ציוד משרדי ושונותWA29/05/20135.38ILS29/05/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720365ציוד משרדי ושונותWA29/05/201357.79ILS29/05/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720365ציוד משרדי ושונותWA29/05/201310.90ILS29/05/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720365ציוד משרדי ושונותWA29/05/201343.22ILS29/05/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720365ציוד משרדי ושונותWA29/05/201346.88ILS29/05/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720365ציוד משרדי ושונותWA29/05/201332.66ILS29/05/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720365ציוד משרדי ושונותWA29/05/201335.90ILS29/05/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720365ציוד משרדי ושונותWA29/05/201316.76ILS29/05/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720365ציוד משרדי ושונותWA29/05/201330.66ILS29/05/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900720365ציוד משרדי ושונותWA29/05/201353.16ILS29/05/2013
0200B010014341700200מלאי פריטים כלליים108000804900720321תחזוקת חומרהWA29/05/20135.01ILS29/05/2013
0200B010014341700200מלאי פריטים כלליים108000804900720321תחזוקת חומרהWA29/05/2013119.36ILS29/05/2013
0200B010014341700200מלאי פריטים כלליים108000804900720321תחזוקת חומרהWA29/05/2013163.80ILS29/05/2013
0200B010014341700200מלאי פריטים כלליים108000804900720322תחזוקת חומרהWA29/05/201379.58ILS29/05/2013
0200B010014341700200מלאי פריטים כלליים108000804900720322תחזוקת חומרהWA29/05/201365.52ILS29/05/2013
0200B010014341701050מלאי פריטים כלליים108000804900720321אחזקה  נוי ושונותWA29/05/20131.51ILS29/05/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900720321ציוד משרדי ושונותWA29/05/20138.78ILS29/05/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900720321ציוד משרדי ושונותWA29/05/201366.34ILS29/05/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900720321ציוד משרדי ושונותWA29/05/201319.21ILS29/05/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900720321ציוד משרדי ושונותWA29/05/20130.45ILS29/05/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900720321ציוד משרדי ושונותWA29/05/201311.29ILS29/05/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900720321ציוד משרדי ושונותWA29/05/201332.92ILS29/05/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900720321ציוד משרדי ושונותWA29/05/20137.33ILS29/05/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900720321ציוד משרדי ושונותWA29/05/20134.54ILS29/05/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900720321ציוד משרדי ושונותWA29/05/20138.21ILS29/05/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900720321ציוד משרדי ושונותWA29/05/201397.99ILS29/05/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900720322ציוד משרדי ושונותWA29/05/20138.77ILS29/05/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900720322ציוד משרדי ושונותWA29/05/201316.80ILS29/05/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900720322ציוד משרדי ושונותWA29/05/20138.86ILS29/05/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900720322ציוד משרדי ושונותWA29/05/20130.23ILS29/05/2013



0200B010015441700250שבעים עצים בע"מ405325781900004186תחזוקת תוכנהKR01/11/2012491.40ILS29/05/2013תחזוקת אתר
0200B010015441800450סקיורינוקס405371581900004187עיתונים יומיים וקטעיKR01/05/2013760.00ILS29/05/2013שירותי מידע מקוון
0200B010015641800260זחאלקה ג'מאל300307401900004184פלאפוניםKR19/05/2013134.55ILS5/13 29/05/2013מודם
0200B010015741800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900004191עיתונים יומיים וקטעיKR29/05/20132580.25ILS29/05/2013ע/ ח"כ עדי קול
0200B010015746000000ניסן שלום דרור405320591900004192ייעוץ  סקרים וחוות דKR16/05/20132925.00ILS29/05/2013ייעוץ תקשורתי
0200B010016041700200מלאי פריטים כלליים108000804900720275תחזוקת חומרהWA29/05/2013200.24ILS29/05/2013שקד מורד-ע.פ מיכל רוזין
0200B010016241800000רזבוזוב יואל300376141900004185ציוד משרדי ושונותKR27/05/2013100.00ILS29/05/2013ציוד לסלולר
0200B010001141800000אטיאס אריאל300081161900004213ציוד משרדי ושונותKR26/05/201357.00ILS30/05/2013כיבוד קל
0200B010001141800000אטיאס אריאל300081161900004215ציוד משרדי ושונותKR23/05/2013289.00ILS30/05/2013רדיו דיסק
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900004214פלאפוניםKR14/04/2013104.13ILS4/13 30/05/2013סלולרי
0200B010001741800260אהרון מרי300304301900004194פלאפוניםKR08/03/2013500.61ILS3/13 30/05/2013סלולרי
0200B010001741800260אהרון מרי300304301900004195פלאפוניםKR08/05/2013964.62ILS5/13 30/05/2013סלולרי
0200B010002341800000אלהרר הרטשטיין קארין300386571900004197ציוד משרדי ושונותKR24/02/2013160.83ILS30/05/2013ציוד משרדי
0200B010002341800300אלהרר הרטשטיין קארין300386571900004198אירוח וכיבודיםKR21/04/201378.99ILS30/05/2013כיבוד קל
0200B010002441800300אשר יעקב300386631900004196אירוח וכיבודיםKR28/05/20131135.20ILS30/05/2013כיבוד קל
0200B010004341700200מלאי פריטים כלליים108000804900720734תחזוקת חומרהWA30/05/201365.52ILS30/05/2013צביקה -ע.פ ניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900720734ציוד משרדי ושונותWA30/05/201361.33ILS30/05/2013צביקה -ע.פ ניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900720734ציוד משרדי ושונותWA30/05/201366.00ILS30/05/2013צביקה -ע.פ ניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900720734ציוד משרדי ושונותWA30/05/201393.75ILS30/05/2013צביקה -ע.פ ניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900720734ציוד משרדי ושונותWA30/05/201332.83ILS30/05/2013צביקה -ע.פ ניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900720735ציוד משרדי ושונותWA30/05/201326.33ILS30/05/2013צביקה -ע.פ ניסים זאב
0200B010004641800000הופמן רונן פנחס300386381900004202ציוד משרדי ושונותKR30/05/2013119.99ILS30/05/2013מטען+דיבורית לנייד
0200B010004641800000הופמן רונן פנחס300386381900004203ציוד משרדי ושונותKR11/05/2013349.00ILS30/05/2013מדפסת משולבת
0200B010004641800300הופמן רונן פנחס300386381900004200אירוח וכיבודיםKR19/05/201313.00ILS30/05/2013כיבוד קל
0200B010004641800300הופמן רונן פנחס300386381900004201אירוח וכיבודיםKR30/05/201397.00ILS30/05/2013כיבוד קל
0200B010008441700200מלאי פריטים כלליים108000804900720644תחזוקת חומרהWA30/05/2013200.23ILS30/05/2013יצחק לב ארי
0200B010009441000020ביגל רפאלה404452471900004205הדרכה והשתלמותKR29/05/2013187.00ILS30/05/2013לימודי שפה
0200B010011141708030"ריבלין ראובן רובי300302231900004216הוצאות שירותי כבליםKR31/03/2013210.00ILS30/05/2013כבלים
0200B010013441800000ליטל אחזקת מערכות מחשב ויעוץ בע"מ402590971900004211ציוד משרדי ושונותKR03/05/2013500.00ILS30/05/2013דיסק חיצוני
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900720648ציוד משרדי ושונותWA30/05/2013278.84ILS30/05/2013אינה -ע.פ עופר שלח
0200B010019740004230מקלב ישראל מאיר אורי300307501900004206החזר הוצאות נסיעהKR02/04/2013235.00ILS30/05/2013נסיעות למתנדב
0200B010019740004230מקלב ישראל מאיר אורי300307501900004208החזר הוצאות נסיעהKR01/05/2013235.00ILS30/05/2013נסיעות למתנדב
0200B010019741800260גולומב ישראל יצחק300305951900004209פלאפוניםKR01/02/2013129.35ILS2/13 30/05/2013סלולרי
0200B010019741800260גולומב ישראל יצחק300305951900004210פלאפוניםKR01/03/201327.07ILS3/13 30/05/2013סלולרי
0200B010019741800300מקלב ישראל מאיר אורי300307501900004207אירוח וכיבודיםKR29/05/2013460.20ILS30/05/2013כיבוד קל
0200B010004840004000חו''ז נטו שלילי - תש20020025100004291שכר בארץSA31/05/2013-150.00ILS5/13 31/05/2013ח"כים
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900721062ציוד משרדי ושונותWA02/06/20139.69ILS02/06/2013חגית
0200B01000841200004005/05/20133607.11חומרת מחשביםILS5 02/06/2013מחשב נייד תצורה
0200B010008741700200מלאי פריטים כלליים108000804900720977תחזוקת חומרהWA02/06/2013397.88ILS02/06/2013משולם נהרי
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900720977ציוד משרדי ושונותWA02/06/2013234.38ILS02/06/2013משולם נהרי
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900720977ציוד משרדי ושונותWA02/06/2013179.48ILS02/06/2013משולם נהרי
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900720977ציוד משרדי ושונותWA02/06/2013306.65ILS02/06/2013משולם נהרי
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900720977ציוד משרדי ושונותWA02/06/201333.00ILS02/06/2013משולם נהרי
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900720977ציוד משרדי ושונותWA02/06/201357.13ILS02/06/2013משולם נהרי
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900721025ציוד משרדי ושונותWA02/06/2013358.73ILS02/06/2013שניאור רוזן
0200B010010012000050ריבקין מנחם מנדל405371461900004254ריהוט וציוד משרדיKR29/05/20133350.00ILSS4 02/06/2013פלאפון גלאקסי
0200B010019741800000שרמן מרדכי יעקב405321671900004253ציוד משרדי ושונותKR05/05/2013988.00ILS02/06/2013ציוד משרדי
0200B010001641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001088355הוצאות שכר דירהRE20/05/2013-1.17ILS14/5/13-14/6/13 03/06/2013שכ"ד
0200B010001641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001539905הוצאות שכר דירהWE03/06/20134701.06ILS03/06/2013
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722194ציוד משרדי ושונותWA03/06/2013-66.34ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר



0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722194ציוד משרדי ושונותWA03/06/2013-13.97ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722194ציוד משרדי ושונותWA03/06/2013-2.30ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722197ציוד משרדי ושונותWA03/06/2013-66.34ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722197ציוד משרדי ושונותWA03/06/2013-13.96ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722197ציוד משרדי ושונותWA03/06/2013-2.30ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722228ציוד משרדי ושונותWA03/06/2013-66.34ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722228ציוד משרדי ושונותWA03/06/2013-13.97ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722228ציוד משרדי ושונותWA03/06/2013-2.30ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721873ציוד משרדי ושונותWA03/06/201357.79ILS03/06/2013
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721908ציוד משרדי ושונותWA03/06/201366.34ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721908ציוד משרדי ושונותWA03/06/201313.97ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721908ציוד משרדי ושונותWA03/06/20132.30ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721909ציוד משרדי ושונותWA03/06/201366.34ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721909ציוד משרדי ושונותWA03/06/201313.96ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721909ציוד משרדי ושונותWA03/06/20132.30ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721910ציוד משרדי ושונותWA03/06/201366.34ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721910ציוד משרדי ושונותWA03/06/201313.97ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721910ציוד משרדי ושונותWA03/06/20132.30ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722198ציוד משרדי ושונותWA03/06/201366.34ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722198ציוד משרדי ושונותWA03/06/201313.97ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722198ציוד משרדי ושונותWA03/06/20132.30ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722229ציוד משרדי ושונותWA03/06/201366.34ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722229ציוד משרדי ושונותWA03/06/201313.96ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722229ציוד משרדי ושונותWA03/06/20132.30ILS03/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900721591ציוד משרדי ושונותWA03/06/201347.96ILS03/06/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900721591ציוד משרדי ושונותWA03/06/20131.74ILS03/06/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900721591ציוד משרדי ושונותWA03/06/201328.00ILS03/06/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900721591ציוד משרדי ושונותWA03/06/20137.22ILS03/06/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900721591ציוד משרדי ושונותWA03/06/20133.20ILS03/06/2013
0200B010004941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001088273הוצאות שכר דירהRE01/05/2013-3.00ILS5/13-7/13 03/06/2013שכ"ד
0200B010005241500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001088644הוצאות שכר דירהRE26/04/2013-84.24ILS1-4/13 03/06/2013שכ"ד
0200B010005241500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001540159הוצאות שכר דירהWE03/06/20135616.00ILS03/06/2013
0200B010005241800000מלאי פריטים כלליים108000804900721622ציוד משרדי ושונותWA03/06/2013234.38ILS03/06/2013בשיר חאלד-ע.פ גנאים
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900721527ציוד משרדי ושונותWA03/06/201366.34ILS03/06/2013בת חן ביטון ע.פ אלי ישי
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900721527ציוד משרדי ושונותWA03/06/201364.00ILS03/06/2013בת חן ביטון ע.פ אלי ישי
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900721527ציוד משרדי ושונותWA03/06/201314.77ILS03/06/2013בת חן ביטון ע.פ אלי ישי
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900721527ציוד משרדי ושונותWA03/06/20134.88ILS03/06/2013בת חן ביטון ע.פ אלי ישי
0200B010008944000080בראמלי ברוך408900321900004334יחסי ציבורKR30/09/2012479.70ILS03/06/2013השכרת ציוד
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900721871ציוד משרדי ושונותWA03/06/201339.81ILS03/06/2013סופיה ירמוננוק ע.פ עמרם מ
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900721871ציוד משרדי ושונותWA03/06/20134.69ILS03/06/2013סופיה ירמוננוק ע.פ עמרם מ
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900721871ציוד משרדי ושונותWA03/06/20133.18ILS03/06/2013סופיה ירמוננוק ע.פ עמרם מ
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900721871ציוד משרדי ושונותWA03/06/20134.12ILS03/06/2013סופיה ירמוננוק ע.פ עמרם מ
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900721871ציוד משרדי ושונותWA03/06/20134.23ILS03/06/2013סופיה ירמוננוק ע.פ עמרם מ
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900721871ציוד משרדי ושונותWA03/06/20131.15ILS03/06/2013סופיה ירמוננוק ע.פ עמרם מ
0200B010009441800300סטרוק אורית מלכה300386391900004333אירוח וכיבודיםKR03/06/201332.00ILS03/06/2013כיבוד קל
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900721585ציוד משרדי ושונותWA03/06/201364.00ILS03/06/2013
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900721585ציוד משרדי ושונותWA03/06/201314.77ILS03/06/2013
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900721585ציוד משרדי ושונותWA03/06/201325.00ILS03/06/2013
0200B010010444000080תיאטרון "אלסראיא" הערבי - יפו (ע"ר)400006651900004309יחסי ציבורKR13/04/2013500.00ILS03/06/2013יום עיון
0200B010011041701050מלאי פריטים כלליים108000804900721631אחזקה  נוי ושונותWA03/06/20132.21ILS03/06/2013מרינה -ע.פ דוד רותם



0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721631ציוד משרדי ושונותWA03/06/20132.24ILS03/06/2013מרינה -ע.פ דוד רותם
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721631ציוד משרדי ושונותWA03/06/20131.27ILS03/06/2013מרינה -ע.פ דוד רותם
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721631ציוד משרדי ושונותWA03/06/20135.65ILS03/06/2013מרינה -ע.פ דוד רותם
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721631ציוד משרדי ושונותWA03/06/20138.37ILS03/06/2013מרינה -ע.פ דוד רותם
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721631ציוד משרדי ושונותWA03/06/201314.43ILS03/06/2013מרינה -ע.פ דוד רותם
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721631ציוד משרדי ושונותWA03/06/20134.43ILS03/06/2013מרינה -ע.פ דוד רותם
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721631ציוד משרדי ושונותWA03/06/20133.61ILS03/06/2013מרינה -ע.פ דוד רותם
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721631ציוד משרדי ושונותWA03/06/201347.96ILS03/06/2013מרינה -ע.פ דוד רותם
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721631ציוד משרדי ושונותWA03/06/201321.61ILS03/06/2013מרינה -ע.פ דוד רותם
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721631ציוד משרדי ושונותWA03/06/20131.03ILS03/06/2013מרינה -ע.פ דוד רותם
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721631ציוד משרדי ושונותWA03/06/20134.88ILS03/06/2013מרינה -ע.פ דוד רותם
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721631ציוד משרדי ושונותWA03/06/20135.29ILS03/06/2013מרינה -ע.פ דוד רותם
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721631ציוד משרדי ושונותWA03/06/20134.23ILS03/06/2013מרינה -ע.פ דוד רותם
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721631ציוד משרדי ושונותWA03/06/20131.15ILS03/06/2013מרינה -ע.פ דוד רותם
0200B010011941800000מלאי פריטים כלליים108000804900721817ציוד משרדי ושונותWA03/06/201374.87ILS03/06/2013אלוני מדינה-ע.פ סילבן שלו
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900721587ציוד משרדי ושונותWA03/06/20136.40ILS03/06/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900721587ציוד משרדי ושונותWA03/06/2013132.69ILS03/06/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900721587ציוד משרדי ושונותWA03/06/20132.42ILS03/06/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900721587ציוד משרדי ושונותWA03/06/20131.16ILS03/06/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900721587ציוד משרדי ושונותWA03/06/20130.68ILS03/06/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900721587ציוד משרדי ושונותWA03/06/20130.64ILS03/06/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900721587ציוד משרדי ושונותWA03/06/201311.43ILS03/06/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900721587ציוד משרדי ושונותWA03/06/201310.54ILS03/06/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900721587ציוד משרדי ושונותWA03/06/20132.48ILS03/06/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900721587ציוד משרדי ושונותWA03/06/201334.77ILS03/06/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900721587ציוד משרדי ושונותWA03/06/201310.90ILS03/06/2013
0200B010014844000080תיאטרון "אלסראיא" הערבי - יפו (ע"ר)400006651900004309יחסי ציבורKR13/04/2013500.00ILS03/06/2013יום עיון
0200B010015644000080תיאטרון "אלסראיא" הערבי - יפו (ע"ר)400006651900004309יחסי ציבורKR13/04/2013500.00ILS03/06/2013יום עיון
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900721801ציוד משרדי ושונותWA03/06/201366.34ILS03/06/2013
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900721801ציוד משרדי ושונותWA03/06/201311.59ILS03/06/2013
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900721816ציוד משרדי ושונותWA03/06/201372.47ILS03/06/2013רעות יהודה ע.פ עדי קול
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900721816ציוד משרדי ושונותWA03/06/201343.21ILS03/06/2013רעות יהודה ע.פ עדי קול
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900721798ציוד משרדי ושונותWA03/06/201322.15ILS03/06/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900721798ציוד משרדי ושונותWA03/06/201311.29ILS03/06/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900721798ציוד משרדי ושונותWA03/06/201310.59ILS03/06/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900721798ציוד משרדי ושונותWA03/06/201357.79ILS03/06/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900721798ציוד משרדי ושונותWA03/06/201357.56ILS03/06/2013
0200B010016041701050מלאי פריטים כלליים108000804900721907אחזקה  נוי ושונותWA03/06/20132.21ILS03/06/2013מורנ שקד ע.פ רוזין מיכל
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721905ציוד משרדי ושונותWA03/06/201372.47ILS03/06/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721905ציוד משרדי ושונותWA03/06/20130.68ILS03/06/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721905ציוד משרדי ושונותWA03/06/201311.29ILS03/06/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721905ציוד משרדי ושונותWA03/06/201313.39ILS03/06/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721905ציוד משרדי ושונותWA03/06/20139.38ILS03/06/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721905ציוד משרדי ושונותWA03/06/201310.80ILS03/06/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900721907ציוד משרדי ושונותWA03/06/201311.59ILS03/06/2013מורנ שקד ע.פ רוזין מיכל
0200B010001441800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900004378ציוד משרדי ושונותKR30/05/2013373.15ILS04/06/2013כיבוד קל
0200B010001441800300אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900004378אירוח וכיבודיםKR30/05/2013397.33ILS04/06/2013כיבוד קל
0200B010001941800100ולדמן יוסף400100571900004374תרגומים והדפסותKR07/05/2013515.00ILS04/06/2013הדפסות
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722251ציוד משרדי ושונותWA04/06/201366.34ILS04/06/2013
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722251ציוד משרדי ושונותWA04/06/201313.97ILS04/06/2013



0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722277ציוד משרדי ושונותWA04/06/201347.96ILS04/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722277ציוד משרדי ושונותWA04/06/20133.45ILS04/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722277ציוד משרדי ושונותWA04/06/20130.47ILS04/06/2013ברהום גראיסה ע.פ מוחמד בר
0200B010004741800000מלאי פריטים כלליים108000804900721931ציוד משרדי ושונותWA04/06/201366.34ILS04/06/2013דורית שמעון ע.פ צחי הנגבי
0200B010004741800000מלאי פריטים כלליים108000804900721931ציוד משרדי ושונותWA04/06/201324.16ILS04/06/2013דורית שמעון ע.פ צחי הנגבי
0200B010005641800000אטיאס אופיס" הכל למשרד 1995 בע"מ"405324501900004367ציוד משרדי ושונותKR02/06/20132337.00ILS04/06/2013ציוד משרדי
0200B010005641800250כהן אמנון300303091900004368טלפוניםKR08/05/2013138.47ILS3-4/13 04/06/2013בזק לשכה
0200B010006141700300כץ חיים300304391900004340תחזוקת תקשורתKR20/05/201380.53ILS04/06/2013אינטרנט
0200B010006141800260כץ חיים300304391900004339פלאפוניםKR14/05/2013243.84ILS5/13 04/06/2013סלולרי
0200B010006741708030"לוי מיקי300374161900004373הוצאות שירותי כבליםKR23/05/2013207.67ILS04/06/2013כבלים
0200B010008441800300מיכאלי אברהם300303011900004379אירוח וכיבודיםKR28/05/2013200.00ILS04/06/2013כיבוד קל
0200B010009641800100דפוס מונסה בע"מ400070931900004371תרגומים והדפסותKR15/04/2013702.00ILS04/06/2013הדפסות
0200B010009641800100דפוס מונסה בע"מ400070931900004372תרגומים והדפסותKR15/04/2013945.00ILS04/06/2013הדפסות פרוספקטים
0200B01001031200004020/02/20134750.00חומרת מחשביםILS04/06/2013מחשב נייד תצורה 4+סוללה ומטען
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900722370ציוד משרדי ושונותWA04/06/201346.88ILS04/06/2013
0200B01001111200004010/10/2010120.00חומרת מחשביםILSFUJICOM 9843B 19" 04/06/2013צג שטוח
0200B01001111200004010/05/2010223.00חומרת מחשביםILSPANASONIC KX-6412 04/06/2013טלפון אלחוטי
0200B01001111200004006/04/20121116.00חומרת מחשביםILSACER VERITON M460G 04/06/2013מחשב
0200B010012241700730שי נחמן300310011900004382הסעותKR15/04/2013300.00ILS04/06/2013נסיעה במונית לנתב"ג
0200B010013041800260אגבאריה עפו300303271900004345פלאפוניםKR07/05/2013211.31ILS5/13 04/06/2013סלולרי
0200B010013041800260חוסרי וסים300310331900004346פלאפוניםKR01/05/201379.92ILS5/13 04/06/2013סלולרי
0200B010013144000000ספוט תקשורת ואסטרטגיה בע"מ405101631900004381פרסומיםKR30/05/201311700.00ILS04/06/2013פרסומים בפייסבוק
0200B010014241800260מקדונסקי ענת300309481900004355פלאפוניםKR07/05/201344.92ILS5/13 04/06/2013סלולרי
0200B010014241800300פרנקל רינה300373881900004380אירוח וכיבודיםKR28/05/2013240.00ILS04/06/2013כיבוד קל
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900004376תחזוקת תקשורתKR19/05/201383.56ILS04/06/2013אינטרנט
0200B010015641800250זחאלקה ג'מאל300307401900004375טלפוניםKR22/05/2013219.09ILS4/13- 04/06/2013בזק לשכה
0200B010015641800300זחאלקה ג'מאל300307401900004377אירוח וכיבודיםKR03/06/201328.49ILS04/06/2013כיבוד קל
0200B010016741800000מלאי פריטים כלליים108000804900722394ציוד משרדי ושונותWA04/06/201332.17ILS04/06/2013אייל בסון-ע.פ איציק שמלי
0200B010016741800260בסון אייל300373001900004357פלאפוניםKR21/04/201315.24ILS4/13 04/06/2013סלולרי
0200B010016741800260בסון אייל300373001900004358פלאפוניםKR21/05/2013141.74ILS5/13 04/06/2013סלולרי
0200B010017544000100תמנו פנינה (פנחש)300379291900004370כנסים מקצועייםKR26/05/2013578.00ILS04/06/2013כרטיס טיסה לכנס באילת
0200B010019041701000נפאע קאסם409564681900004384הובלותKR24/01/20132983.50ILS04/06/2013הובלה ציוד משרדי
0200B010019741800260מקלב ישראל מאיר אורי300307501900004336פלאפוניםKR13/04/2013389.53ILS4/13 04/06/2013סלולרי
0200B010000441701050מלאי פריטים כלליים108000804900722728אחזקה  נוי ושונותWA05/06/20132.21ILS05/06/2013דוד אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900722728ציוד משרדי ושונותWA05/06/20139.94ILS05/06/2013דוד אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900722728ציוד משרדי ושונותWA05/06/20132.93ILS05/06/2013דוד אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900722728ציוד משרדי ושונותWA05/06/201361.33ILS05/06/2013דוד אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900722728ציוד משרדי ושונותWA05/06/201310.69ILS05/06/2013דוד אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900722728ציוד משרדי ושונותWA05/06/201326.34ILS05/06/2013דוד אזולאי
0200B010007041800000מלאי פריטים כלליים108000804900722984ציוד משרדי ושונותWA05/06/201311.43ILS05/06/2013נוי אלרוי-ע.פ יאיר לפיד
0200B010008241701050מלאי פריטים כלליים108000804900722764אחזקה  נוי ושונותWA05/06/20132.21ILS05/06/2013שני אשכנזי-ע.פ מיכאלי
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900722764ציוד משרדי ושונותWA05/06/2013132.69ILS05/06/2013שני אשכנזי-ע.פ מיכאלי
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900722764ציוד משרדי ושונותWA05/06/201347.96ILS05/06/2013שני אשכנזי-ע.פ מיכאלי
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900722764ציוד משרדי ושונותWA05/06/2013115.12ILS05/06/2013שני אשכנזי-ע.פ מיכאלי
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900722764ציוד משרדי ושונותWA05/06/201323.44ILS05/06/2013שני אשכנזי-ע.פ מיכאלי
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900722764ציוד משרדי ושונותWA05/06/20135.35ILS05/06/2013שני אשכנזי-ע.פ מיכאלי
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900722764ציוד משרדי ושונותWA05/06/20136.53ILS05/06/2013שני אשכנזי-ע.פ מיכאלי
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900722765ציוד משרדי ושונותWA05/06/201326.14ILS05/06/2013שני אשכנזי-ע.פ מיכאלי
0200B010001841700250סימפלי סמרט בע"מ400048431900004497תחזוקת תוכנהKR31/03/2013702.00ILS06/06/2013איחסון באתר
0200B010001841800100ולדמן יוסף400100571900004496תרגומים והדפסותKR23/05/2013100.00ILS06/06/2013הדפסות



0200B010002941708030"גלאון זהבה300308621900004489הוצאות שירותי כבליםKR23/05/2013210.00ILS06/06/2013כבלים
0200B010004612000050הופמן רונן פנחס300386381900004495ריהוט וציוד משרדיKR26/05/20132168.00ILS3S I9300 06/06/2013סמסונג גלקסי
0200B010005141700300זנדברג תמר300374301900004512תחזוקת תקשורתKR01/05/201344.27ILS06/06/2013אינטרנט
0200B010007544000080דנון דני בן יוסף300304091900004477יחסי ציבורKR21/05/20131860.00ILS06/06/2013חדר לכנס הסברה
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900723516ציוד משרדי ושונותWA06/06/2013283.59ILS06/06/2013חני אמיניה-ע.פ מזרחי
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900723516ציוד משרדי ושונותWA06/06/2013108.71ILS06/06/2013חני אמיניה-ע.פ מזרחי
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900004520פלאפוניםKR07/05/2013220.74ILS5/13 06/06/2013מודם
0200B010009841800250פרוש מאיר300156311900004511טלפוניםKR07/04/20131024.68ILS2-3/13 06/06/2013בזק
0200B010011244000000גפן חוה רות404628651900004498פרסומיםKR07/05/20131591.65ILSSMS 06/06/2013שליחה
0200B010011741000020מישעול נאה בע"מ405326201900004521הדרכה והשתלמותKR05/06/2013529.00ILS06/06/2013לימודי שפה
0200B010014341800000אייכלר ישראל יצחק300310861900004528ציוד משרדי ושונותKR16/05/20131345.00ILS06/06/2013ציוד משרדי
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900004503פלאפוניםKR20/05/2013103.07ILS5/13 06/06/2013סלולר
0200B010015441700250וויז גרופ מדיה בע"מ408253321900004476תחזוקת תוכנהKR02/06/2013472.00ILS06/06/2013אחסון אתר
0200B010015641800300זחאלקה ג'מאל300307401900004478אירוח וכיבודיםKR04/06/201399.00ILS06/06/2013כיבוד קל
0200B010015841800000קלדרון רות300373681900004507ציוד משרדי ושונותKR04/06/2013288.20ILS06/06/2013כיבוד קל+ציוד
0200B010015841800300קלדרון רות300373681900004507אירוח וכיבודיםKR04/06/201364.13ILS06/06/2013כיבוד קל+ציוד
0200B010016041700300רוזין מיכל300375201900004522תחזוקת תקשורתKR31/03/201325.21ILS06/06/2013אינטרנט
0200B010016041700300רוזין מיכל300375201900004523תחזוקת תקשורתKR30/04/201325.21ILS06/06/2013אינטרנט
0200B010016041708030"רוזין מיכל300375201900004490הוצאות שירותי כבליםKR22/02/2013180.00ILS06/06/2013כבלים
0200B010016041708030"רוזין מיכל300375201900004491הוצאות שירותי כבליםKR22/03/2013210.00ILS06/06/2013כבלים
0200B010016041708030"רוזין מיכל300375201900004492הוצאות שירותי כבליםKR23/04/2013210.00ILS06/06/2013כבלים
0200B010016044000000רוזין מיכל300375201900004524פרסומיםKR16/05/201399.45ILS06/06/2013מנוי לשליחת מיילים
0200B010016044000000רוזין מיכל300375201900004525פרסומיםKR02/04/201399.45ILS06/06/2013מנוי לשליחת מיילים
0200B010016044000000רוזין מיכל300375201900004526פרסומיםKR14/03/201399.45ILS06/06/2013מנוי לשליחת מיילים
0200B010016044000000רוזין מיכל300375201900004527פרסומיםKR06/02/2013175.50ILS06/06/2013מנוי לשליחת מיילים
0200B010016741700300שמולי יצחק300372991900004510תחזוקת תקשורתKR01/05/201330.00ILS06/06/2013אינטרנט
0200B010016741708030"שמולי יצחק300372991900004488הוצאות שירותי כבליםKR23/04/2013210.00ILS06/06/2013כבלים
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900004493עיתונים יומיים וקטעיKI13/05/2013-1205.33ILS06/06/2013קטעי עיתונות
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900004479עיתונים יומיים וקטעיKR19/05/201376.58ILS06/06/2013קטעי עיתונות
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900004480עיתונים יומיים וקטעיKR19/05/201376.58ILS06/06/2013קטעי עיתונות
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900004481עיתונים יומיים וקטעיKR19/05/201376.58ILS06/06/2013קטעי עיתונות
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900004482עיתונים יומיים וקטעיKR19/05/2013229.73ILS06/06/2013קטעי עיתונות
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900004483עיתונים יומיים וקטעיKR28/04/2013153.15ILS06/06/2013קטעי עיתונות
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900004484עיתונים יומיים וקטעיKR28/04/201376.58ILS06/06/2013קטעי עיתונות
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900004485עיתונים יומיים וקטעיKR28/04/2013229.73ILS06/06/2013קטעי עיתונות
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900004486עיתונים יומיים וקטעיKR28/04/201376.58ILS06/06/2013קטעי עיתונות
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900004487עיתונים יומיים וקטעיKR28/04/201376.58ILS06/06/2013קטעי עיתונות
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900004494עיתונים יומיים וקטעיKR23/05/201376.58ILS06/06/2013קטעי עיתונות
0200B010010341708210פלאפון תקשורת בע"מ400011741900005263צריכת ציוד תקשורת טלKR24/01/201369.50ILS09/06/2013ציוד נילווה לסלולרים ח"כי
0200B010012241708210פלאפון תקשורת בע"מ400011741900005263צריכת ציוד תקשורת טלKR24/01/2013128.89ILS09/06/2013ציוד נילווה לסלולרים ח"כי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900724523ציוד משרדי ושונותWA10/06/201375.41ILS10/06/2013
0200B010000941800000מלאי פריטים כלליים108000804900724793ציוד משרדי ושונותWA10/06/201389.00ILS10/06/2013טליה ע.פ אהרונוביץ
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900724350ציוד משרדי ושונותWA10/06/201328.77ILS10/06/2013
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900724350ציוד משרדי ושונותWA10/06/20131.04ILS10/06/2013
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900724351ציוד משרדי ושונותWA10/06/2013115.12ILS10/06/2013נטע כץ-ע.פ יוגב מוטי
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900724589ציוד משרדי ושונותWA10/06/20138.29ILS10/06/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900724589ציוד משרדי ושונותWA10/06/2013100.55ILS10/06/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900724589ציוד משרדי ושונותWA10/06/201335.90ILS10/06/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900724589ציוד משרדי ושונותWA10/06/201332.83ILS10/06/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900724770ציוד משרדי ושונותWA10/06/201332.17ILS10/06/2013דבורה -ע.פ כלפה



0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900724792ציוד משרדי ושונותWA10/06/201366.34ILS10/06/2013
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900724792ציוד משרדי ושונותWA10/06/201357.79ILS10/06/2013
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900724792ציוד משרדי ושונותWA10/06/201343.22ILS10/06/2013
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900724792ציוד משרדי ושונותWA10/06/20132.17ILS10/06/2013
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900724792ציוד משרדי ושונותWA10/06/2013125.69ILS10/06/2013
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900724792ציוד משרדי ושונותWA10/06/201325.00ILS10/06/2013
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900724792ציוד משרדי ושונותWA10/06/201332.83ILS10/06/2013
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900724792ציוד משרדי ושונותWA10/06/20136.46ILS10/06/2013
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900724792ציוד משרדי ושונותWA10/06/20132.08ILS10/06/2013
0200B010013041500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001546394הוצאות שכר דירהWE10/06/20138073.00ILS10/06/2013
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900724755ציוד משרדי ושונותWA10/06/2013-0.64ILS10/06/2013מורן שטרן ע.פ גילה גמליאל
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900724755ציוד משרדי ושונותWA10/06/2013117.94ILS10/06/2013מורן שטרן ע.פ גילה גמליאל
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900724755ציוד משרדי ושונותWA10/06/20132.16ILS10/06/2013מורן שטרן ע.פ גילה גמליאל
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900724737ציוד משרדי ושונותWA10/06/20132.12ILS10/06/2013
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900724737ציוד משרדי ושונותWA10/06/201366.34ILS10/06/2013
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900724737ציוד משרדי ושונותWA10/06/20130.64ILS10/06/2013
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900724737ציוד משרדי ושונותWA10/06/201347.97ILS10/06/2013
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900724737ציוד משרדי ושונותWA10/06/201323.18ILS10/06/2013
0200B010015341800300גמליאל דמרי גילה300311521900004598אירוח וכיבודיםKR10/06/2013539.30ILS10/06/2013כיבוד קל
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900724557ציוד משרדי ושונותWA10/06/20134.19ILS10/06/2013
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900724557ציוד משרדי ושונותWA10/06/201328.77ILS10/06/2013
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900724557ציוד משרדי ושונותWA10/06/201366.34ILS10/06/2013
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900724557ציוד משרדי ושונותWA10/06/201395.94ILS10/06/2013
0200B010016941800000מלאי פריטים כלליים108000804900724769ציוד משרדי ושונותWA10/06/201350.28ILS10/06/2013
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900724768ציוד משרדי ושונותWA10/06/201366.34ILS10/06/2013
0200B010002041800250ברכה מוחמד300307431900004654טלפוניםKR19/05/2013173.00ILS4/13 11/06/2013בזק לשכה
0200B010002041800260ברכה מוחמד300307431900004652פלאפוניםKR21/05/2013190.39ILS5/13 11/06/2013מודם
0200B010002041800260ברכה מוחמד300307431900004653פלאפוניםKR21/05/2013297.04ILS5/13 11/06/2013סלולר
0200B010002741800100רמות יעל אסתר405327441900004624תרגומים והדפסותKR09/06/2013450.00ILS11/06/2013עיצוב איגרת
0200B010002741800300בירן מיכל300305371900004677אירוח וכיבודיםKR03/06/201323.50ILS11/06/2013כיבוד קל
0200B010002841800000גיל און אילן300308931900004671ציוד משרדי ושונותKR04/06/201398.00ILS11/06/2013מטען אייפון
0200B010004341800260זאב נסים מרדכי300307051900004673פלאפוניםKR14/05/2013207.70ILS5/13 11/06/2013סלולר
0200B010005712000040גבאי שלמה403312511900004619חומרת מחשביםKR28/05/20133600.00ILS11/06/2013מחשב נייד + מחשב נייח
0200B010005712000040גבאי שלמה403312511900004619חומרת מחשביםKR28/05/20136150.00ILS11/06/2013מחשב נייד + מחשב נייח
0200B010005712000040גבאי שלמה403312511900004633חומרת מחשביםKR29/05/20132700.00ILSHP PRP300 11/06/2013מדפסת
0200B010006641800300לוי אבקסיס אורלי300303811900004661אירוח וכיבודיםKR06/05/2013186.43ILS11/06/2013כיבוד קל
0200B010006841800450מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ***402468371900004639עיתונים יומיים וקטעיKR01/05/20131516.00ILS4/14 11/06/2013מנוי ח"כ ליפמן עד
0200B010007241700200מלאי פריטים כלליים108000804900725094תחזוקת חומרהWA11/06/201339.79ILS11/06/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900725094ציוד משרדי ושונותWA11/06/20136.18ILS11/06/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900725094ציוד משרדי ושונותWA11/06/20135.29ILS11/06/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900725094ציוד משרדי ושונותWA11/06/201386.43ILS11/06/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900725095ציוד משרדי ושונותWA11/06/201366.34ILS11/06/2013
0200B010007641800260חסון יואל300202291900004678פלאפוניםKR25/10/201219.24ILS10/12 11/06/2013סלולר
0200B010007641800260חסון יואל300202291900004679פלאפוניםKR25/11/201219.24ILS11/12 11/06/2013סלולר
0200B010007641800260חסון יואל300202291900004680פלאפוניםKR25/01/201319.24ILS1/13 11/06/2013סלולר
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900724861ציוד משרדי ושונותWA11/06/201366.34ILS11/06/2013
0200B010008141800000מזרחי משה300037851900004658ציוד משרדי ושונותKR30/05/2013119.00ILS11/06/2013כבל לאייםון
0200B010008241800000מיכאלי מירב300373921900004635ציוד משרדי ושונותKR23/05/201380.00ILS11/06/2013ממיר דיגיטלי
0200B010009741800450גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ400011581900004642עיתונים יומיים וקטעיKR05/06/20132208.00ILS6/14 11/06/2013מנוי ח"כ סלומינסקי
0200B010010041700300לוין יריב גדעון300311431900004663תחזוקת תקשורתKR10/05/201390.68ILS11/06/2013אינטרנט



0200B010010641800260צרצור אברהים300307631900004651פלאפוניםKR02/06/2013196.09ILS6/13 11/06/2013סלולר
0200B010011241800250פייגלין משה זלמן300373461900004656טלפוניםKR22/03/2013127.73ILS2/13 11/06/2013בזק
0200B010011241800250פייגלין משה זלמן300373461900004670טלפוניםKR22/02/2013105.86ILS1/13 11/06/2013בזק
0200B010012912000030טל בן ציון400100551900004608ציוד ומכונותKR10/06/20132107.00ILSCANON SX50 11/06/2013מצלמה
0200B010014241800000פרנקל רינה300373881900004659ציוד משרדי ושונותKR31/05/201358.98ILS11/06/2013ציוד משרדי
0200B010014241800000פרנקל רינה300373881900004660ציוד משרדי ושונותKR31/05/201359.98ILS11/06/2013ציוד משרדי
0200B010015441800260שויקי איל300043321900004669פלאפוניםKR01/05/2013593.81ILS5/13 11/06/2013סלולר
0200B010016141800000רוזנטל משה מיכאל300373121900004676ציוד משרדי ושונותKR27/05/2013100.00ILS11/06/2013מטען
0200B010016141800260גולדפרב דויטש אסף300305881900004675פלאפוניםKR01/06/201315.60ILS6/13 11/06/2013סלולר
0200B010002041700300ברכה מוחמד300307431900004697תחזוקת תקשורתKR31/05/2013506.98ILS12/06/2013אינטרנט
0200B010002041800000ברכה מוחמד300307431900004698ציוד משרדי ושונותKR26/04/2013295.00ILS12/06/2013דיסק לנייד
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900725392ציוד משרדי ושונותWA12/06/20134.43ILS12/06/2013
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900725392ציוד משרדי ושונותWA12/06/20130.87ILS12/06/2013
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900725392ציוד משרדי ושונותWA12/06/201311.29ILS12/06/2013
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900725392ציוד משרדי ושונותWA12/06/2013159.22ILS12/06/2013
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900725392ציוד משרדי ושונותWA12/06/20138.30ILS12/06/2013
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900725392ציוד משרדי ושונותWA12/06/201344.30ILS12/06/2013
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900725392ציוד משרדי ושונותWA12/06/20132.08ILS12/06/2013
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900725392ציוד משרדי ושונותWA12/06/20130.35ILS12/06/2013
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900725434ציוד משרדי ושונותWA12/06/201339.81ILS12/06/2013
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900725434ציוד משרדי ושונותWA12/06/20138.86ILS12/06/2013
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900725434ציוד משרדי ושונותWA12/06/201311.24ILS12/06/2013
0200B010002741800000מלאי פריטים כלליים108000804900725447ציוד משרדי ושונותWA12/06/201357.56ILS12/06/2013רועי פרלמן-ע.פ בירן
0200B010003341708030"בר יחיאל300188931900004696הוצאות שירותי כבליםKR23/05/2013210.00ILS12/06/2013כבלים
0200B010005541800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900004692אירוח וכיבודיםKR05/06/2013705.99ILS12/06/2013כיבוד במפגש בכנסת
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900725393ציוד משרדי ושונותWA12/06/201314.62ILS12/06/2013אושרית סטבון ע.פ זבולון כ
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900725393ציוד משרדי ושונותWA12/06/2013353.82ILS12/06/2013אושרית סטבון ע.פ זבולון כ
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900725393ציוד משרדי ושונותWA12/06/20134.33ILS12/06/2013אושרית סטבון ע.פ זבולון כ
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900725393ציוד משרדי ושונותWA12/06/201314.43ILS12/06/2013אושרית סטבון ע.פ זבולון כ
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900725393ציוד משרדי ושונותWA12/06/201366.34ILS12/06/2013אושרית סטבון ע.פ זבולון כ
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900725393ציוד משרדי ושונותWA12/06/201323.18ILS12/06/2013אושרית סטבון ע.פ זבולון כ
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900725393ציוד משרדי ושונותWA12/06/201353.16ILS12/06/2013אושרית סטבון ע.פ זבולון כ
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900725393ציוד משרדי ושונותWA12/06/201344.62ILS12/06/2013אושרית סטבון ע.פ זבולון כ
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900725393ציוד משרדי ושונותWA12/06/201357.56ILS12/06/2013אושרית סטבון ע.פ זבולון כ
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900725393ציוד משרדי ושונותWA12/06/201310.59ILS12/06/2013אושרית סטבון ע.פ זבולון כ
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900725393ציוד משרדי ושונותWA12/06/201314.17ILS12/06/2013אושרית סטבון ע.פ זבולון כ
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900725393ציוד משרדי ושונותWA12/06/20132.30ILS12/06/2013אושרית סטבון ע.פ זבולון כ
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900725393ציוד משרדי ושונותWA12/06/20138.23ILS12/06/2013אושרית סטבון ע.פ זבולון כ
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900725393ציוד משרדי ושונותWA12/06/201312.69ILS12/06/2013אושרית סטבון ע.פ זבולון כ
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900725393ציוד משרדי ושונותWA12/06/201333.60ILS12/06/2013אושרית סטבון ע.פ זבולון כ
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900725393ציוד משרדי ושונותWA12/06/20135.45ILS12/06/2013אושרית סטבון ע.פ זבולון כ
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900725393ציוד משרדי ושונותWA12/06/2013392.19ILS12/06/2013אושרית סטבון ע.פ זבולון כ
0200B010006141700250כץ חיים300304391900004693תחזוקת תוכנהKR02/06/201380.00ILS-12/06/2013אתר אינטרנט
0200B010006141800260כץ חיים300304391900004691פלאפוניםKR21/05/201369.53ILS5/13 12/06/2013סלולר
0200B010008141700250מזרחי משה300037851900004699תחזוקת תוכנהKR01/01/2013183.42ILS12/06/2013ארוח ותחזוקה אתר
0200B010008141700250מזרחי משה300037851900004700תחזוקת תוכנהKR03/02/2013214.00ILS12/06/2013ארוח ותחזוקה אתר
0200B010008141700250מזרחי משה300037851900004701תחזוקת תוכנהKR03/03/2013211.00ILS12/06/2013ארוח ותחזוקה אתר
0200B010008141700250מזרחי משה300037851900004702תחזוקת תוכנהKR02/04/2013211.00ILS12/06/2013ארוח ותחזוקה אתר
0200B010008141700250מזרחי משה300037851900004703תחזוקת תוכנהKR01/05/2013211.00ILS12/06/2013ארוח ותחזוקה אתר
0200B010008141700250מזרחי משה300037851900004704תחזוקת תוכנהKR02/06/2013212.00ILS12/06/2013ארוח ותחזוקה אתר



0200B010008241700250הקולר הכחול בע"מ409577551900004687תחזוקת תוכנהKR09/06/20134425.00ILS12/06/2013אתר אינטרנט
0200B010008244000080פטל מיכל יפה409577541900004686יחסי ציבורKR29/05/2013409.50ILS12/06/2013צילומים
0200B010009741800260סולומינסקי ניסן300302291900004705פלאפוניםKR22/05/201381.00ILS12/06/2013ביפר
0200B010010444000000פסל אלמקאל בע"מ409577391900004694פרסומיםKR22/05/2013666.99ILS12/06/2013מודעה על יום עיון
0200B010010444000000גנאים מוחמד401434471900004695פרסומיםKR22/04/201396.99ILS12/06/2013שמשונית דיגיטלי ליום עיון
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900725360ציוד משרדי ושונותWA12/06/20137.23ILS12/06/2013נועה אמיר ע.פ נחמן שי
0200B010013141800260כבל איתן300310671900004709פלאפוניםKR14/05/2013109.79ILS5/13 12/06/2013 סלולר
0200B010013141800300כבל איתן300310671900004707אירוח וכיבודיםKR04/06/2013156.82ILS12/06/2013כיבוד קל
0200B010013141800300כבל איתן300310671900004708אירוח וכיבודיםKR04/06/2013162.00ILS12/06/2013כיבוד קל
0200B010014844000000פסל אלמקאל בע"מ409577391900004694פרסומיםKR22/05/2013666.00ILS12/06/2013מודעה על יום עיון
0200B010014844000000גנאים מוחמד401434471900004695פרסומיםKR22/04/201397.01ILS12/06/2013שמשונית דיגיטלי ליום עיון
0200B010015644000000פסל אלמקאל בע"מ409577391900004694פרסומיםKR22/05/2013667.01ILS12/06/2013מודעה על יום עיון
0200B010015644000000גנאים מוחמד401434471900004695פרסומיםKR22/04/201396.00ILS12/06/2013שמשונית דיגיטלי ליום עיון
0200B010015841800050קלדרון רות300373681900004690ספרות מקצועיתKR21/03/2013556.00ILS12/06/2013ספרות מקצועית
0200B010016441800250שטרן אלעזר300386451900004706טלפוניםKR31/03/201355.89ILS3/13 12/06/2013טלפוניה
0200B010017641800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900004692אירוח וכיבודיםKR05/06/2013706.01ILS12/06/2013כיבוד במפגש בכנסת
0200B010002141800000אילטוב רוברט300303081900004789ציוד משרדי ושונותKR10/06/2013225.00ILS13/06/2013ציוד משרדי
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900004774אירוח וכיבודיםKR10/06/2013297.00ILS13/06/2013כיבוד קל
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900004790אירוח וכיבודיםKR10/06/2013472.80ILS13/06/2013כיבוד קל
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900004792אירוח וכיבודיםKR10/06/2013736.50ILS13/06/2013כיבוד קל
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900004793אירוח וכיבודיםKR10/06/2013912.00ILS13/06/2013כיבוד קל
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900725784ציוד משרדי ושונותWA13/06/2013-353.82ILS13/06/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900725784ציוד משרדי ושונותWA13/06/2013-2.16ILS13/06/2013
0200B010007641800260חסון יואל300202291900004771פלאפוניםKR25/02/20137.69ILS2/13 13/06/2013סלולר
0200B010007941700250יחימוביץ שלי רחל300310701900004785תחזוקת תוכנהKR30/04/201358.50ILS13/06/2013ישיבות וירטואלי
0200B010007941700300יחימוביץ שלי רחל300310701900004780תחזוקת תקשורתKR20/05/2013244.32ILS5/13 13/06/2013סלולר
0200B010007941800000יחימוביץ שלי רחל300310701900004775ציוד משרדי ושונותKR11/06/201360.00ILS13/06/2013מטען
0200B010007941800000יחימוביץ שלי רחל300310701900004777ציוד משרדי ושונותKR24/04/201340.00ILS13/06/2013מטען
0200B010007941800000יחימוביץ שלי רחל300310701900004778ציוד משרדי ושונותKR20/05/2013500.00ILS13/06/2013מטענים
0200B010007941800260יחימוביץ שלי רחל300310701900004782פלאפוניםKR01/04/201395.30ILS4/13 13/06/2013מודם
0200B010007941800260יחימוביץ שלי רחל300310701900004783פלאפוניםKR01/05/201395.30ILS5/13 13/06/2013מודם
0200B010013041708030"אגבאריה עפו300303271900004787הוצאות שירותי כבליםKR23/05/2013210.00ILS13/06/2013כבלים
0200B010013641800250קיבוץ שפיים400073591900004795טלפוניםKR28/02/201332.00ILS2/13 13/06/2013טל
0200B010015441800260שויקי איל300043321900004773פלאפוניםKR01/06/2013721.65ILS6/13 13/06/2013סלולר
0200B010015441800450סקיורינוקס405371581900004772עיתונים יומיים וקטעיKR02/06/2013767.00ILS6/13 13/06/2013שירותי מידע מקוון
0200B010016441800000שטרן אלעזר300386451900004763ציוד משרדי ושונותKR28/04/201340.00ILS13/06/2013מטען לנייד
0200B01001144170828013/06/2013754.00הוצאות כרטיסי טיסהILS16/06/2013טיסה לאיילת לע"פ -כנס בוחרים בזמן המחוזיאדה
0200B010014841800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900002397עיתונים יומיים וקטעיKR23/05/20132286.17ILS2013 16/06/2013זועבי חנין
0200B01000044180020017/06/2013246.45דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000044180020017/06/2013246.45דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000044180020017/06/2013246.45דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010000441800200600002970217/06/2013-246.45דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000044180020017/06/2013246.45דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010000441800200600002970417/06/2013-246.45דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000044180020017/06/2013246.45דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010000441800200600002970617/06/2013-246.45דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000144180020017/06/2013116.01דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000144180020017/06/2013116.01דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000144180020017/06/2013116.01דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010001441800200600002970217/06/2013-116.01דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים



0200B01000144180020017/06/2013116.01דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010001441800200600002970417/06/2013-116.01דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000144180020017/06/2013116.01דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010001441800200600002970617/06/2013-116.01דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010001641800000מלאי פריטים כלליים108000804900726829ציוד משרדי ושונותWA17/06/201326.54ILS17/06/2013סקר אבו סעלוק-ע.פ אבועראר
0200B010002141500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001104573הוצאות שכר דירהRE19/05/2013-58.83ILS5-7/13 17/06/2013שכ"ד
0200B010002141500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001553067הוצאות שכר דירהWE17/06/20135009.10ILS17/06/2013
0200B010003241800000מלאי פריטים כלליים108000804900726750ציוד משרדי ושונותWA17/06/201326.54ILS17/06/2013
0200B010003241800000מלאי פריטים כלליים108000804900726750ציוד משרדי ושונותWA17/06/201361.04ILS17/06/2013
0200B010003241800000מלאי פריטים כלליים108000804900726750ציוד משרדי ושונותWA17/06/201344.50ILS17/06/2013
0200B010003241800000מלאי פריטים כלליים108000804900726752ציוד משרדי ושונותWA17/06/2013196.09ILS17/06/2013תמר
0200B01000344180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000344180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000344180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010003441800200600002970217/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000344180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010003441800200600002970417/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000344180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010003441800200600002970617/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010003841701050מלאי פריטים כלליים108000804900726759אחזקה  נוי ושונותWA17/06/20135.52ILS17/06/2013קורן אמיר ע.פ עומר בר לב
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900726759ציוד משרדי ושונותWA17/06/2013-46.35ILS17/06/2013קורן אמיר ע.פ עומר בר לב
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900726754ציוד משרדי ושונותWA17/06/201353.07ILS17/06/2013
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900726754ציוד משרדי ושונותWA17/06/201323.61ILS17/06/2013
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900726754ציוד משרדי ושונותWA17/06/201346.35ILS17/06/2013
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900726759ציוד משרדי ושונותWA17/06/20135.20ILS17/06/2013קורן אמיר ע.פ עומר בר לב
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900726759ציוד משרדי ושונותWA17/06/201322.31ILS17/06/2013קורן אמיר ע.פ עומר בר לב
0200B010004641701050מלאי פריטים כלליים108000804900726824אחזקה  נוי ושונותWA17/06/20132.21ILS17/06/2013איתי ליבוביץ ע.פ רונן הופ
0200B01000544180020017/06/2013223.09דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000544180020017/06/2013223.09דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000544180020017/06/2013223.09דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010005441800200600002970217/06/2013-223.09דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000544180020017/06/2013223.09דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010005441800200600002970417/06/2013-223.09דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000544180020017/06/2013223.09דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010005441800200600002970617/06/2013-223.09דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000564180020017/06/201379.80דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000564180020017/06/201379.80דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000564180020017/06/201379.80דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010005641800200600002970217/06/2013-79.80דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000564180020017/06/201379.80דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010005641800200600002970417/06/2013-79.80דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000564180020017/06/201379.80דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010005641800200600002970617/06/2013-79.80דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000614180020017/06/2013310.32דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000614180020017/06/2013310.32דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000614180020017/06/2013310.32דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010006141800200600002970217/06/2013-310.32דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000614180020017/06/2013310.32דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010006141800200600002970417/06/2013-310.32דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000614180020017/06/2013310.32דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים



0200B010006141800200600002970617/06/2013-310.32דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000634180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000634180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000634180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010006341800200600002970217/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000634180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010006341800200600002970417/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000634180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010006341800200600002970617/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900726793ציוד משרדי ושונותWA17/06/201332.28ILS17/06/2013שחר יפרח ע.פ דני דנון
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900726749ציוד משרדי ושונותWA17/06/201361.04ILS17/06/2013
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900726749ציוד משרדי ושונותWA17/06/20136.46ILS17/06/2013
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900726749ציוד משרדי ושונותWA17/06/201350.28ILS17/06/2013
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900726749ציוד משרדי ושונותWA17/06/20136.98ILS17/06/2013
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900726749ציוד משרדי ושונותWA17/06/201311.51ILS17/06/2013
0200B01000754180020017/06/2013520.58דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000754180020017/06/2013520.58דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000754180020017/06/2013520.58דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010007541800200600002970217/06/2013-520.58דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000754180020017/06/2013520.58דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010007541800200600002970417/06/2013-520.58דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000754180020017/06/2013520.58דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010007541800200600002970617/06/2013-520.58דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900726667ציוד משרדי ושונותWA17/06/201310.59ILS17/06/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900726667ציוד משרדי ושונותWA17/06/201350.86ILS17/06/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900726667ציוד משרדי ושונותWA17/06/201311.59ILS17/06/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900726667ציוד משרדי ושונותWA17/06/201348.16ILS17/06/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900726667ציוד משרדי ושונותWA17/06/201350.28ILS17/06/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900726667ציוד משרדי ושונותWA17/06/201336.01ILS17/06/2013
0200B01000844180020017/06/2013103.31דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000844180020017/06/2013103.31דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000844180020017/06/2013103.31דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010008441800200600002970217/06/2013-103.31דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000844180020017/06/2013103.31דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010008441800200600002970417/06/2013-103.31דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01000844180020017/06/2013103.31דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010008441800200600002970617/06/2013-103.31דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010009441800300סטרוק אורית מלכה300386391900004874אירוח וכיבודיםKR30/05/201353.80ILS17/06/2013עיתונים + כיבוד
0200B01001024180020017/06/2013159.60דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001024180020017/06/2013159.60דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001024180020017/06/2013159.60דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010010241800200600002970217/06/2013-159.60דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001024180020017/06/2013159.60דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010010241800200600002970417/06/2013-159.60דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001024180020017/06/2013159.60דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010010241800200600002970617/06/2013-159.60דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010011141800000מלאי פריטים כלליים108000804900726761ציוד משרדי ושונותWA17/06/2013132.69ILS17/06/2013
0200B010011141800000מלאי פריטים כלליים108000804900726761ציוד משרדי ושונותWA17/06/20136.95ILS17/06/2013
0200B010011141800000מלאי פריטים כלליים108000804900726761ציוד משרדי ושונותWA17/06/20131.04ILS17/06/2013
0200B010011141800000מלאי פריטים כלליים108000804900726762ציוד משרדי ושונותWA17/06/201310.41ILS17/06/2013רבקה רביץ-ע.פ ריבלין



0200B01001114180020017/06/2013320.61דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001114180020017/06/2013320.61דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001114180020017/06/2013320.61דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010011141800200600002970217/06/2013-320.61דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001114180020017/06/2013320.61דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010011141800200600002970417/06/2013-320.61דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001114180020017/06/2013320.61דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010011141800200600002970617/06/2013-320.61דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001154180020017/06/2013199.50דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001154180020017/06/2013199.50דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001154180020017/06/2013199.50דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010011541800200600002970217/06/2013-199.50דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001154180020017/06/2013199.50דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010011541800200600002970417/06/2013-199.50דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001154180020017/06/2013199.50דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010011541800200600002970617/06/2013-199.50דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001164180020017/06/201379.80דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001164180020017/06/201379.80דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001164180020017/06/201379.80דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010011641800200600002970217/06/2013-79.80דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001164180020017/06/201379.80דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010011641800200600002970417/06/2013-79.80דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001164180020017/06/201379.80דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010011641800200600002970617/06/2013-79.80דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001224180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001224180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001224180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010012241800200600002970217/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001224180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010012241800200600002970417/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001224180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010012241800200600002970617/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001534180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001534180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001534180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010015341800200600002970217/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001534180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010015341800200600002970417/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001534180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010015341800200600002970617/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900726851ציוד משרדי ושונותWA17/06/201366.34ILS17/06/2013חאלד ע.פ זאחלקה
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900726851ציוד משרדי ושונותWA17/06/201357.79ILS17/06/2013חאלד ע.פ זאחלקה
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900726836ציוד משרדי ושונותWA17/06/2013-1.52ILS17/06/2013אסף גולדפרב-ע.פ רוזנטל
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900726827ציוד משרדי ושונותWA17/06/201311.59ILS17/06/2013
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900726827ציוד משרדי ושונותWA17/06/201375.41ILS17/06/2013
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900726827ציוד משרדי ושונותWA17/06/2013122.07ILS17/06/2013
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900726827ציוד משרדי ושונותWA17/06/20138.47ILS17/06/2013
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900726827ציוד משרדי ושונותWA17/06/201344.50ILS17/06/2013
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900726827ציוד משרדי ושונותWA17/06/20136.46ILS17/06/2013
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900726827ציוד משרדי ושונותWA17/06/20138.21ILS17/06/2013



0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900726827ציוד משרדי ושונותWA17/06/201328.00ILS17/06/2013
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900726827ציוד משרדי ושונותWA17/06/201310.84ILS17/06/2013
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900726827ציוד משרדי ושונותWA17/06/20131.52ILS17/06/2013
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900726827ציוד משרדי ושונותWA17/06/2013132.69ILS17/06/2013
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900726828ציוד משרדי ושונותWA17/06/2013240.76ILS17/06/2013אסף גולדפר-ע.פ רוזנטל
0200B010016141800000מלאי פריטים כלליים108000804900726828ציוד משרדי ושונותWA17/06/201333.53ILS17/06/2013אסף גולדפר-ע.פ רוזנטל
0200B01001704180020017/06/2013119.70דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001704180020017/06/2013119.70דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001704180020017/06/2013119.70דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010017041800200600002970217/06/2013-119.70דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001704180020017/06/2013119.70דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010017041800200600002970417/06/2013-119.70דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001704180020017/06/2013119.70דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010017041800200600002970617/06/2013-119.70דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001744180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001744180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001744180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010017441800200600002970217/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001744180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010017441800200600002970417/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B01001744180020017/06/201339.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010017441800200600002970617/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS5/13 17/06/2013מברקים
0200B010017541700200מלאי פריטים כלליים108000804900726529תחזוקת חומרהWA17/06/2013201.70ILS17/06/2013אודליה -פנינה טמנו שטה
0200B010000441800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/20138.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010000941800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201364.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010001141800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013262.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010001441800000תנופה בס"ד 555 בע"מ409587461900005000ציוד משרדי ושונותKR14/06/20132120.00ILS2 סמסונג גלקסי S418/06/2013
0200B010001441800260אזולאי אילת300024851900004957פלאפוניםKR01/06/2013867.05ILS6/13 18/06/2013סלולרי
0200B010001412000050תנופה בס"ד 555 בע"מ409587461900005000ריהוט וציוד משרדיKR14/06/20136800.00ILS2 סמסונג גלקסי S418/06/2013
0200B010001741800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201318.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010001841800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201360.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010002341800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013169.43ILS18/06/2013הדפסות
0200B010002741700250בירן מיכל300305371900004930תחזוקת תוכנהKR26/02/201355.33ILS18/06/2013פייסבוק
0200B010002741800100בירן מיכל300305371900004928תרגומים והדפסותKR06/06/2013250.00ILS18/06/2013רשימה כתובות
0200B010002741800100בירן מיכל300305371900004929תרגומים והדפסותKR11/06/2013250.00ILS18/06/2013רשימה כתובות
0200B010002841800000מלאי פריטים כלליים108000804900727209ציוד משרדי ושונותWA18/06/201333.47ILS18/06/2013קסם רוזנבלט-אילן גלאון
0200B010002841800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013128.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010002941800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201370.70ILS18/06/2013הדפסות
0200B010003141800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201370.70ILS18/06/2013הדפסות
0200B010003341800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013275.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010003441800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013152.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010003841800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201397.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010003841800300בר לב עמר ישראל300379231900004934אירוח וכיבודיםKR16/06/201387.86ILS18/06/2013כיבוד קל
0200B010003844000000סלקט בע"מ400096631900004933פרסומיםKR31/05/20134680.00ILSSMS 18/06/2013הודעות
0200B010004241800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201311.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010004341700300זאב נסים מרדכי300307051900004956תחזוקת תקשורתKR23/05/2013230.01ILS18/06/2013אינטרנט
0200B010004341800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/20134.55ILS18/06/2013הדפסות
0200B010004441800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201381.95ILS18/06/2013הדפסות
0200B010004741800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013154.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010004841800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201368.80ILS18/06/2013הדפסות



0200B010004941800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013168.50ILS18/06/2013הדפסות
0200B010005041800100וורצמן אברהם300374311900004915תרגומים והדפסותKR16/06/201344.00ILS18/06/2013הדפסה
0200B010005041800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201355.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010005141800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201340.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010005341800000טופורובסקי בועז300373251900004937ציוד משרדי ושונותKR13/06/201369.00ILS18/06/2013מטען לרכב
0200B010005341800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013280.80ILS18/06/2013הדפסות
0200B010005341800300טופורובסקי בועז30037325600000067אירוח וכיבודיםK109/06/2013-136.00ILS18/06/2013כיבוד קל
0200B010005341800300טופורובסקי בועז300373251900004936אירוח וכיבודיםKR06/06/201358.00ILS18/06/2013כיבוד קל
0200B010005341800300טופורובסקי בועז300373251900004938אירוח וכיבודיםKR09/06/2013136.00ILS18/06/2013כיבוד קל
0200B010005441800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013208.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010005541800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201338.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010005641800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013160.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010005741800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201388.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010005841800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201345.20ILS18/06/2013הדפסות
0200B010005941800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201376.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900727078ציוד משרדי ושונותWA18/06/201337.50ILS18/06/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900727078ציוד משרדי ושונותWA18/06/20135.85ILS18/06/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900727078ציוד משרדי ושונותWA18/06/201366.34ILS18/06/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900727078ציוד משרדי ושונותWA18/06/20132.54ILS18/06/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900727078ציוד משרדי ושונותWA18/06/201310.59ILS18/06/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900727078ציוד משרדי ושונותWA18/06/2013101.73ILS18/06/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900727078ציוד משרדי ושונותWA18/06/20134.45ILS18/06/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900727078ציוד משרדי ושונותWA18/06/20137.80ILS18/06/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900727078ציוד משרדי ושונותWA18/06/2013199.42ILS18/06/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900727078ציוד משרדי ושונותWA18/06/201312.35ILS18/06/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900727078ציוד משרדי ושונותWA18/06/20133.45ILS18/06/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900727078ציוד משרדי ושונותWA18/06/20135.20ILS18/06/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900727078ציוד משרדי ושונותWA18/06/201314.77ILS18/06/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900727078ציוד משרדי ושונותWA18/06/20137.34ILS18/06/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900727078ציוד משרדי ושונותWA18/06/201321.14ILS18/06/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900727078ציוד משרדי ושונותWA18/06/20138.37ILS18/06/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900727078ציוד משרדי ושונותWA18/06/201323.18ILS18/06/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900727078ציוד משרדי ושונותWA18/06/201310.55ILS18/06/2013
0200B010006441800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201326.30ILS18/06/2013הדפסות
0200B010006641800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/20139.56ILS18/06/2013הדפסות
0200B010006841800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/20132296.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010006941800260אביחצירא יוסף אברהם300032921900004940פלאפוניםKR01/01/201352.41ILS1/13 18/06/2013סלולרי
0200B010006941800260אביחצירא יוסף אברהם300032921900004941פלאפוניםKR01/02/2013462.37ILS2/13 18/06/2013סלולרי
0200B010006941800260אביחצירא יוסף אברהם300032921900004942פלאפוניםKR01/03/2013368.47ILS3/13 18/06/2013סלולרי
0200B010006941800260אביחצירא יוסף אברהם300032921900004954פלאפוניםKR01/04/2013603.76ILS4/13 18/06/2013סלולרי
0200B010006941800260אביחצירא יוסף אברהם300032921900004955פלאפוניםKR01/05/2013594.38ILS5/13 18/06/2013סלולרי
0200B010007341700300לנדאו עוזי300037571900004983תחזוקת תקשורתKR04/04/201369.05ILS18/06/2013אינטרנט
0200B010007341700300לנדאו עוזי300037571900004984תחזוקת תקשורתKR04/03/201369.05ILS18/06/2013אינטרנט
0200B010007341700300לנדאו עוזי300037571900004985תחזוקת תקשורתKR04/02/201362.64ILS18/06/2013אינטרנט
0200B010007541800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201350.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010007941700250יחימוביץ שלי רחל300310701900004977תחזוקת תוכנהKR12/05/20131425.78ILS18/06/2013רישום דומיין
0200B010007941800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013674.95ILS18/06/2013הדפסות
0200B010007941800260יחימוביץ שלי רחל300310701900004958פלאפוניםKR01/06/2013221.79ILS6/13 18/06/2013מודם
0200B010007941800260טלינובסקי לורה300379211900004959פלאפוניםKR01/05/2013236.41ILS5/13 18/06/2013סלולרי
0200B010007945000200מלאי פריטים כלליים108000804900727100צריכת פריטים כללייםWA18/06/20132.00ILS18/06/2013אלי גרשנקרוין ע.פ שלי יחי



0200B010008141800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201382.80ILS18/06/2013הדפסות
0200B010008141800260אמיניה חנה300306681900004966פלאפוניםKR07/06/2013163.95ILS6/13 18/06/2013סלולרי
0200B010008241800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013234.10ILS18/06/2013הדפסות
0200B010008341800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013152.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010008441800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013270.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B01000841200004018/06/20135298.00חומרת מחשביםILS2 9001105080 '18/06/2013מחשבים ניידים תצורה 2 -מס
0200B010009141800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013152.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010009641800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013114.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010009741800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201358.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010009841800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013336.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010010341800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013270.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010010444000000זועבי חנין300303511900004999פרסומיםKR11/04/2013300.00ILS18/06/2013פרסום מודעה
0200B010011341800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013162.50ILS18/06/2013הדפסות
0200B010011441800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013100.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900727267ציוד משרדי ושונותWA18/06/20135.85ILS18/06/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900727267ציוד משרדי ושונותWA18/06/201366.34ILS18/06/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900727267ציוד משרדי ושונותWA18/06/201318.89ILS18/06/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900727267ציוד משרדי ושונותWA18/06/20138.86ILS18/06/2013
0200B010011641800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013205.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010012141700250סימפלי סמרט בע"מ400048431900004931תחזוקת תוכנהKR06/06/2013283.20ILS18/06/2013חידוד דומיין
0200B010012141700250סימפלי סמרט בע"מ400048431900004932תחזוקת תוכנהKR30/12/2012842.40ILS18/06/2013אתר אינטרנט
0200B010012241800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201343.76ILS18/06/2013הדפסות
0200B010012741800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201322.50ILS18/06/2013הדפסות
0200B010012941800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013384.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010013141800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201330.40ILS18/06/2013הדפסות
0200B010013341800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201322.10ILS18/06/2013הדפסות
0200B010013441800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013489.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010014241800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201315.20ILS18/06/2013הדפסות
0200B010014441800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201376.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010014844000000זועבי חנין300303511900004999פרסומיםKR11/04/2013350.00ILS18/06/2013פרסום מודעה
0200B010015641708030"זחאלקה ג'מאל300307401900004973הוצאות שירותי כבליםKR31/05/2013205.76ILS18/06/2013כבלים
0200B010015641800300זחאלקה ג'מאל300307401900004970אירוח וכיבודיםKR17/06/2013230.77ILS18/06/2013כיבוד קל
0200B010015641800300ערב אספרסו פוינט בע"מ409366481900004974אירוח וכיבודיםKR11/06/2013885.00ILS18/06/2013כיבוד קל
0200B010015644000000זועבי חנין300303511900004999פרסומיםKR11/04/2013350.00ILS18/06/2013פרסום מודעה
0200B010015741800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201349.32ILS18/06/2013הדפסות
0200B010015841800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013149.50ILS18/06/2013הדפסות
0200B010015941800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201340.50ILS18/06/2013הדפסות
0200B010016041800050רוזין מיכל300375201900004910ספרות מקצועיתKR09/06/2013168.00ILS18/06/2013ספרות מקצועית
0200B010016141800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013105.28ILS18/06/2013הדפסות
0200B010016141800260רוזנטל משה מיכאל300373121900004979פלאפוניםKR01/06/201368.97ILS6/13 18/06/2013סלולרי
0200B010016141800300רוזנטל משה מיכאל300373121900004981אירוח וכיבודיםKR12/06/201348.60ILS18/06/2013כיבוד קל
0200B010016241800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013114.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010016341800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201316.10ILS18/06/2013הדפסות
0200B010016441800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013131.60ILS18/06/2013הדפסות
0200B010016541800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013166.04ILS18/06/2013הדפסות
0200B010016741800000שמולי יצחק300372991900004987ציוד משרדי ושונותKR17/06/2013209.00ILS18/06/2013כיבוד+ציוד
0200B010016741800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013442.40ILS18/06/2013הדפסות
0200B010016741800300שמולי יצחק300372991900004987אירוח וכיבודיםKR17/06/2013712.03ILS18/06/2013כיבוד+ציוד
0200B010016941800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013228.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010017041800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013190.00ILS18/06/2013הדפסות



0200B010017541800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/2013167.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B010017641800000מלאי פריטים כלליים108000804900727427ציוד משרדי ושונותWA18/06/2013240.76ILS18/06/2013אורי שגיא ע.פ שולי מועלם
0200B010019741800100תרגומים והדפסות41800100100004434תרגומים והדפסותSA18/06/201332.00ILS18/06/2013הדפסות
0200B01000044180020019/06/2013-246.45דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01000044180020019/06/2013-246.45דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01000144180020019/06/2013-116.01דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01000144180020019/06/2013-116.01דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B010002941800000מלאי פריטים כלליים108000804900727722ציוד משרדי ושונותWA19/06/2013196.09ILS19/06/2013יערה מן-ע.פ גלאון
0200B010003241800000מלאי פריטים כלליים108000804900728053ציוד משרדי ושונותWA19/06/2013196.09ILS19/06/2013תמר קנר-ע.פ נפתלי בנט
0200B01000344180020019/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01000344180020019/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B010003941800000מלאי פריטים כלליים108000804900727796ציוד משרדי ושונותWA19/06/201326.54ILS19/06/2013אסף וויס-ע.פ גרמן
0200B010004441700200מלאי פריטים כלליים108000804900727872תחזוקת חומרהWA19/06/2013198.94ILS19/06/2013יעקב דרעי-ע.פ אריה דרעי
0200B010004441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727872ציוד משרדי ושונותWA19/06/201326.33ILS19/06/2013יעקב דרעי-ע.פ אריה דרעי
0200B010004441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727872ציוד משרדי ושונותWA19/06/201333.00ILS19/06/2013יעקב דרעי-ע.פ אריה דרעי
0200B010004441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727872ציוד משרדי ושונותWA19/06/2013251.38ILS19/06/2013יעקב דרעי-ע.פ אריה דרעי
0200B010004441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727872ציוד משרדי ושונותWA19/06/2013164.17ILS19/06/2013יעקב דרעי-ע.פ אריה דרעי
0200B010004441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727872ציוד משרדי ושונותWA19/06/201391.99ILS19/06/2013יעקב דרעי-ע.פ אריה דרעי
0200B010004441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727872ציוד משרדי ושונותWA19/06/201383.83ILS19/06/2013יעקב דרעי-ע.פ אריה דרעי
0200B010004441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727872ציוד משרדי ושונותWA19/06/2013132.00ILS19/06/2013יעקב דרעי-ע.פ אריה דרעי
0200B010004441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727872ציוד משרדי ושונותWA19/06/201371.79ILS19/06/2013יעקב דרעי-ע.פ אריה דרעי
0200B010004441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727872ציוד משרדי ושונותWA19/06/2013122.07ILS19/06/2013יעקב דרעי-ע.פ אריה דרעי
0200B01000544180020019/06/2013-223.09דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01000544180020019/06/2013-223.09דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01000564180020019/06/2013-79.80דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01000564180020019/06/2013-79.80דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01000614180020019/06/2013-310.32דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01000614180020019/06/2013-310.32דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01000634180020019/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01000634180020019/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01000754180020019/06/2013-520.58דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01000754180020019/06/2013-520.58דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727817ציוד משרדי ושונותWA19/06/20137.12ILS19/06/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727817ציוד משרדי ושונותWA19/06/201319.75ILS19/06/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727817ציוד משרדי ושונותWA19/06/201311.59ILS19/06/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727817ציוד משרדי ושונותWA19/06/201316.15ILS19/06/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727817ציוד משרדי ושונותWA19/06/20139.64ILS19/06/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727797ציוד משרדי ושונותWA19/06/2013598.26ILS19/06/2013רביטל ברזלאי-ע.פ מיכאלי
0200B01000844180020019/06/2013-103.31דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01000844180020019/06/2013-103.31דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B010009741701050מלאי פריטים כלליים108000804900727706אחזקה  נוי ושונותWA19/06/20132.21ILS19/06/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900727721ציוד משרדי ושונותWA19/06/2013-2.12ILS19/06/2013הילה-ע.פ סלומינסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900727706ציוד משרדי ושונותWA19/06/20138.47ILS19/06/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900727706ציוד משרדי ושונותWA19/06/201321.53ILS19/06/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900727706ציוד משרדי ושונותWA19/06/201357.79ILS19/06/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900727706ציוד משרדי ושונותWA19/06/201343.21ILS19/06/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900727706ציוד משרדי ושונותWA19/06/201318.89ILS19/06/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900727706ציוד משרדי ושונותWA19/06/201335.44ILS19/06/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900727706ציוד משרדי ושונותWA19/06/201366.34ILS19/06/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900727706ציוד משרדי ושונותWA19/06/201334.77ILS19/06/2013



0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900727706ציוד משרדי ושונותWA19/06/201310.85ILS19/06/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900727706ציוד משרדי ושונותWA19/06/20135.20ILS19/06/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900727721ציוד משרדי ושונותWA19/06/20135.67ILS19/06/2013הילה-ע.פ סלומינסקי
0200B01001024180020019/06/2013-159.60דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01001024180020019/06/2013-159.60דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B010010441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001555223הוצאות שכר דירהWE19/06/20139080.10ILS19/06/2013
0200B01001114180020019/06/2013-320.61דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01001114180020019/06/2013-320.61דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B010011441700200מלאי פריטים כלליים108000804900727923תחזוקת חומרהWA19/06/2013159.15ILS19/06/2013מוחמד חרבאוי-ע.פ עמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727923ציוד משרדי ושונותWA19/06/201366.34ILS19/06/2013מוחמד חרבאוי-ע.פ עמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727923ציוד משרדי ושונותWA19/06/20135.75ILS19/06/2013מוחמד חרבאוי-ע.פ עמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727923ציוד משרדי ושונותWA19/06/20131.74ILS19/06/2013מוחמד חרבאוי-ע.פ עמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727923ציוד משרדי ושונותWA19/06/201326.34ILS19/06/2013מוחמד חרבאוי-ע.פ עמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727923ציוד משרדי ושונותWA19/06/201321.53ILS19/06/2013מוחמד חרבאוי-ע.פ עמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727923ציוד משרדי ושונותWA19/06/20134.88ILS19/06/2013מוחמד חרבאוי-ע.פ עמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727923ציוד משרדי ושונותWA19/06/20133.09ILS19/06/2013מוחמד חרבאוי-ע.פ עמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727923ציוד משרדי ושונותWA19/06/201314.18ILS19/06/2013מוחמד חרבאוי-ע.פ עמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727923ציוד משרדי ושונותWA19/06/201316.75ILS19/06/2013מוחמד חרבאוי-ע.פ עמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727923ציוד משרדי ושונותWA19/06/201383.82ILS19/06/2013מוחמד חרבאוי-ע.פ עמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727923ציוד משרדי ושונותWA19/06/2013251.38ILS19/06/2013מוחמד חרבאוי-ע.פ עמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727923ציוד משרדי ושונותWA19/06/20138.23ILS19/06/2013מוחמד חרבאוי-ע.פ עמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727923ציוד משרדי ושונותWA19/06/20134.23ILS19/06/2013מוחמד חרבאוי-ע.פ עמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900727923ציוד משרדי ושונותWA19/06/201322.31ILS19/06/2013מוחמד חרבאוי-ע.פ עמר
0200B01001154180020019/06/2013-199.50דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01001154180020019/06/2013-199.50דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01001164180020019/06/2013-79.80דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01001164180020019/06/2013-79.80דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01001224180020019/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01001224180020019/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900728114ציוד משרדי ושונותWA19/06/2013-10.82ILS19/06/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900728114ציוד משרדי ושונותWA19/06/2013-5.75ILS19/06/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900728102ציוד משרדי ושונותWA19/06/201334.77ILS19/06/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900728102ציוד משרדי ושונותWA19/06/20135.75ILS19/06/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900728102ציוד משרדי ושונותWA19/06/201310.82ILS19/06/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900728114ציוד משרדי ושונותWA19/06/201331.23ILS19/06/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900728114ציוד משרדי ושונותWA19/06/20133.18ILS19/06/2013
0200B01001534180020019/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01001534180020019/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01001704180020019/06/2013-119.70דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01001704180020019/06/2013-119.70דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01001744180020019/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B01001744180020019/06/2013-39.90דואר ומשלוחיםILS3/13 19/06/2013מברקים
0200B010002941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001108213הוצאות שכר דירהRE09/05/2013-44.04ILS6-8. 2013 20/06/2013שכ"ד
0200B010002941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001556262הוצאות שכר דירהWE20/06/20134694.04ILS20/06/2013
0200B010002941700750מרום פאר נדל"ן בע"מ409590731900005038חניהKR09/05/20131359.00ILS6-11/13 20/06/2013חניה
0200B010005141500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001108266הוצאות שכר דירהRE09/05/2013-44.04ILS6-8. 2013 20/06/2013שכ"ד
0200B010005141500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001556265הוצאות שכר דירהWE20/06/20134694.04ILS20/06/2013
0200B010005141700750מרום פאר נדל"ן בע"מ409590731900005037חניהKR09/05/20131359.00ILS6-11/13 20/06/2013חניה
0200B010016041500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001108212הוצאות שכר דירהRE09/05/2013-39.75ILS6-8. 2013 20/06/2013שכ"ד
0200B010016041500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001556259הוצאות שכר דירהWE20/06/20134690.50ILS20/06/2013



0200B010016041700750מרום פאר נדל"ן בע"מ409590731900005039חניהKR09/05/20131359.00ILS6-11/13 20/06/2013חניה
0200B010001712000040קניות ברשת בע"מ405325421900005045חומרת מחשביםKR18/06/20133913.00ILSdell vostro 3360 23/06/2013מחשב ניי
0200B010001941800000מלאי פריטים כלליים108000804900728731ציוד משרדי ושונותWA23/06/201313.27ILS23/06/2013מיכל
0200B010013541700300הוצ' שירות כבלים לוי41708030100004644תחזוקת תקשורתSA31/12/2012-210.00ILS23/06/2013כבלים - מיון
0200B010013541708030"תחזוקת תקשורת41700300100004644הוצאות שירותי כבליםSA31/12/2012210.00ILS23/06/2013כבלים - מיון
0200B010015041500000ציוד משרדי ושונות41800000100004645הוצאות שכר דירהSA21/01/20134755.00ILS23/06/2013שכירות משרד -מיון
0200B010015041800000הוצאות שכר דירה41500000100004645ציוד משרדי ושונותSA21/01/2013-4755.00ILS23/06/2013שכירות משרד -מיון
0200B010019241500000ציוד משרדי ושונות41800000100004645הוצאות שכר דירהSA21/01/20136849.00ILS23/06/2013שכירות משרד -מיון
0200B010019241800000הוצאות שכר דירה41500000100004645ציוד משרדי ושונותSA21/01/2013-6849.00ILS23/06/2013שכירות משרד -מיון
0200B010000441700200מלאי פריטים כלליים108000804900729431תחזוקת חומרהWA24/06/2013131.04ILS24/06/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900729584ציוד משרדי ושונותWA24/06/201366.34ILS24/06/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900729584ציוד משרדי ושונותWA24/06/201320.35ILS24/06/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900729584ציוד משרדי ושונותWA24/06/201382.09ILS24/06/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900729431ציוד משרדי ושונותWA24/06/201375.41ILS24/06/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800300חוף התמרים עכו בעמ400010601900005137אירוח וכיבודיםKR18/06/2013464.00ILS24/06/2013 כיבוד קל
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900729297ציוד משרדי ושונותWA24/06/20132.13ILS24/06/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900729297ציוד משרדי ושונותWA24/06/201343.79ILS24/06/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900729297ציוד משרדי ושונותWA24/06/20132.30ILS24/06/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900729297ציוד משרדי ושונותWA24/06/20132.42ILS24/06/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900729297ציוד משרדי ושונותWA24/06/20131.48ILS24/06/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900729300ציוד משרדי ושונותWA24/06/201322.47ILS24/06/2013דנה
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900729300ציוד משרדי ושונותWA24/06/201321.60ILS24/06/2013דנה
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900729300ציוד משרדי ושונותWA24/06/201326.54ILS24/06/2013דנה
0200B010001741800300אוחיון שמעון300373511900005055אירוח וכיבודיםKR19/06/2013360.24ILS24/06/2013כיבוד קל
0200B010001741800300אוחיון שמעון300373511900005056אירוח וכיבודיםKR19/06/2013695.20ILS24/06/2013כיבוד קל
0200B010002341800000אלהרר הרטשטיין קארין300386571900005072ציוד משרדי ושונותKR23/05/201380.00ILS24/06/2013מטען
0200B010004241800100צילומעתיק בעמ400051511900005133תרגומים והדפסותKR31/05/2013862.91ILS24/06/2013צילומים
0200B010005641800000וולברג רחל403773851900005084ציוד משרדי ושונותKR23/05/20132761.00ILSSAMSUNG 3305 24/06/2013מדפסת משולבת
0200B010005612000040וולברג רחל403773851900005084חומרת מחשביםKR23/05/20131989.00ILSSAMSUNG 3305 24/06/2013מדפסת משולבת
0200B010006241800000מינקוביץ' יורי403694471900005131ציוד משרדי ושונותKR19/06/2013750.00ILS24/06/2013תוכנות
0200B010006212000040מינקוביץ' יורי403694471900005138חומרת מחשביםKR19/06/20133000.00ILSlenovo ideapad s300 24/06/2013מחשב
0200B010006641800000מלאי פריטים כלליים108000804900729224ציוד משרדי ושונותWA24/06/2013122.07ILS24/06/2013
0200B010006641800000מלאי פריטים כלליים108000804900729224ציוד משרדי ושונותWA24/06/20135.29ILS24/06/2013
0200B010006641800000מלאי פריטים כלליים108000804900729224ציוד משרדי ושונותWA24/06/20139.28ILS24/06/2013
0200B010006641800000מלאי פריטים כלליים108000804900729224ציוד משרדי ושונותWA24/06/201311.59ILS24/06/2013
0200B010006641800000מלאי פריטים כלליים108000804900729203ציוד משרדי ושונותWA24/06/2013240.76ILS24/06/2013
0200B010006641800260לוי אבקסיס אורלי300303811900005066פלאפוניםKR14/05/2013224.31ILS5/13 24/06/2013סלולרים
0200B010007641500000השתתפויות בנכסים בישראל בעמ400015871900005097הוצאות שכר דירהKR31/01/20132205.21ILS1/13 24/06/2013שכ"ד
0200B010009141800300מצנע עמרם300373811900005069אירוח וכיבודיםKR09/06/201348.62ILS24/06/2013כיבוד קל
0200B010009641700200מלאי פריטים כלליים108000804900729197תחזוקת חומרהWA24/06/201332.76ILS24/06/2013עזרה גבאי ע.פ ציפי חוטו
0200B010009641700200מלאי פריטים כלליים108000804900729208תחזוקת חומרהWA24/06/201332.76ILS24/06/2013
0200B010009641800000מלאי פריטים כלליים108000804900729197ציוד משרדי ושונותWA24/06/201317.68ILS24/06/2013עזרה גבאי ע.פ ציפי חוטו
0200B010009641800000מלאי פריטים כלליים108000804900729208ציוד משרדי ושונותWA24/06/20131.27ILS24/06/2013
0200B010009641800000מלאי פריטים כלליים108000804900729208ציוד משרדי ושונותWA24/06/201311.29ILS24/06/2013
0200B010009641800000מלאי פריטים כלליים108000804900729208ציוד משרדי ושונותWA24/06/20131.77ILS24/06/2013
0200B010009641800100דפוס מונסה בע"מ400070931900005099תרגומים והדפסותKR15/04/20131000.00ILS24/06/2013הפרש תשלום חשבונית
0200B010011241800000פייגלין משה זלמן300373461900005057ציוד משרדי ושונותKR18/06/2013242.10ILS24/06/2013צרכי משרד
0200B010011241800260פייגלין משה זלמן300373461900005058פלאפוניםKR08/04/2013187.83ILS4/13 24/06/2013סלולרים
0200B010011241800260פייגלין משה זלמן300373461900005063פלאפוניםKR08/03/20131391.93ILS3/13 24/06/2013סלולרים
0200B010011241800260פייגלין משה זלמן300373461900005064פלאפוניםKR08/06/2013756.64ILS6/13 24/06/2013סלולרים



0200B010011241800300פייגלין משה זלמן300373461900005105אירוח וכיבודיםKR18/06/201365.00ILS24/06/2013 כיבוד קל
0200B010011441800300סויד יוסף405461641900005062אירוח וכיבודיםKR09/06/2013613.00ILS24/06/2013כיבוד קל
0200B010011741700250בדק מדיה בע"מ402954751900005135תחזוקת תוכנהKR03/06/2013826.00ILS24/06/2013אחזקת אתר
0200B010013141800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900005134עיתונים יומיים וקטעיKR16/05/20132596.97ILS24/06/2013ע/ח"כ איתן כבל
0200B010013341700250אלמלך דוד405555631900005071תחזוקת תוכנהKR10/03/20131684.80ILS24/06/2013אפליקציה
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900005136פלאפוניםKR01/06/2013159.25ILS6/13 24/06/2013סלולרי
0200B010014444000000צור דוד300038351900005106פרסומיםKR01/06/2013109.84ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005107פרסומיםKR31/05/2013267.43ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005108פרסומיםKR30/05/2013185.75ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005109פרסומיםKR29/05/2013189.42ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005110פרסומיםKR28/05/2013194.40ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005111פרסומיםKR27/05/2013189.77ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005112פרסומיםKR26/05/2013189.89ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005113פרסומיםKR25/05/2013192.32ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005114פרסומיםKR24/05/2013190.60ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005115פרסומיםKR23/05/2013191.94ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005116פרסומיםKR22/05/2013190.12ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005117פרסומיםKR22/05/2013289.51ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005118פרסומיםKR18/05/2013371.39ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005119פרסומיםKR17/05/2013178.92ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005120פרסומיםKR15/05/2013192.53ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005121פרסומיםKR15/05/2013185.82ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005122פרסומיםKR14/05/2013186.64ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005123פרסומיםKR13/05/2013181.95ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005124פרסומיםKR12/05/2013359.44ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005125פרסומיםKR09/05/2013200.00ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005126פרסומיםKR08/05/2013198.10ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010014444000000צור דוד300038351900005127פרסומיםKR06/05/201356.68ILS24/06/2013פרסום בפייסבוק
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900729408ציוד משרדי ושונותWA24/06/2013196.09ILS24/06/2013אייל שווקי-ע.פ הרצוג
0200B010015841800450ידיעות מינויים400114461900005139עיתונים יומיים וקטעיKR22/05/20131670.76ILS5/14 24/06/2013ע/ח"כ קלדרון עד
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900729404ציוד משרדי ושונותWA24/06/201339.81ILS24/06/2013
0200B010016541800000שלח עפר300373111900005100ציוד משרדי ושונותKR17/06/2013160.00ILS24/06/2013חותמות
0200B010016541800300שלח עפר300373111900005101אירוח וכיבודיםKR12/06/2013166.39ILS24/06/2013 כיבוד קל
0200B010001441800260דניאל אורי300056191900005147פלאפוניםKR01/09/2012112.40ILS9/12 25/06/2013סלולרי
0200B010004341700200מלאי פריטים כלליים108000804900729987תחזוקת חומרהWA25/06/2013201.70ILS25/06/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900729962ציוד משרדי ושונותWA25/06/20136.18ILS25/06/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900729962ציוד משרדי ושונותWA25/06/201322.48ILS25/06/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900729962ציוד משרדי ושונותWA25/06/201317.01ILS25/06/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900729962ציוד משרדי ושונותWA25/06/20137.12ILS25/06/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900729962ציוד משרדי ושונותWA25/06/201314.62ILS25/06/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900729962ציוד משרדי ושונותWA25/06/2013150.83ILS25/06/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900729962ציוד משרדי ושונותWA25/06/201323.18ILS25/06/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900729962ציוד משרדי ושונותWA25/06/201321.30ILS25/06/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900729962ציוד משרדי ושונותWA25/06/201334.28ILS25/06/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900729962ציוד משרדי ושונותWA25/06/201336.39ILS25/06/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900729962ציוד משרדי ושונותWA25/06/20131.45ILS25/06/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900729987ציוד משרדי ושונותWA25/06/201339.50ILS25/06/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900729987ציוד משרדי ושונותWA25/06/201386.39ILS25/06/2013
0200B010004641700200מלאי פריטים כלליים108000804900729983תחזוקת חומרהWA25/06/2013201.70ILS25/06/2013איתי ליבוביץ ע.פ רונן הופ
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900730014ציוד משרדי ושונותWA25/06/20138.76ILS25/06/2013איתי ליבוביץ ע.פ רונן הופ



0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900730014ציוד משרדי ושונותWA25/06/201314.45ILS25/06/2013איתי ליבוביץ ע.פ רונן הופ
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900730049ציוד משרדי ושונותWA25/06/20135.71ILS25/06/2013שרית -ע.פ סולומון
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900730049ציוד משרדי ושונותWA25/06/201366.34ILS25/06/2013שרית -ע.פ סולומון
0200B010005041800000וורצמן אברהם300374311900005149ציוד משרדי ושונותKR19/06/201350.00ILS25/06/2013מדבקה לאייפד
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900729821ציוד משרדי ושונותWA25/06/201326.28ILS25/06/2013
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900729821ציוד משרדי ושונותWA25/06/201366.34ILS25/06/2013
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900729838ציוד משרדי ושונותWA25/06/201314.56ILS25/06/2013נטע כץ-ע.פ מוטי יוגב
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900729838ציוד משרדי ושונותWA25/06/20138.86ILS25/06/2013נטע כץ-ע.פ מוטי יוגב
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900729838ציוד משרדי ושונותWA25/06/20132.86ILS25/06/2013נטע כץ-ע.פ מוטי יוגב
0200B010005641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001112627הוצאות שכר דירהRE30/05/2013-65.37ILS1-3/13 25/06/2013שכ"ד
0200B010005641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001112630הוצאות שכר דירהRE30/05/2013-65.37ILS4-6.13 25/06/2013 שכ"ד
0200B010005641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001559525הוצאות שכר דירהWE25/06/20134814.40ILS25/06/2013
0200B010005641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001559526הוצאות שכר דירהWE25/06/20134814.40ILS25/06/2013
0200B010005641800000כהן אמנון300303091900005180ציוד משרדי ושונותKR04/06/2013350.00ILS25/06/2013אפרכסת
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900730050ציוד משרדי ושונותWA25/06/201357.95ILS25/06/2013
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900730050ציוד משרדי ושונותWA25/06/201313.27ILS25/06/2013
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900730050ציוד משרדי ושונותWA25/06/201310.17ILS25/06/2013
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900730050ציוד משרדי ושונותWA25/06/20132.76ILS25/06/2013
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900730050ציוד משרדי ושונותWA25/06/20133.60ILS25/06/2013
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900730051ציוד משרדי ושונותWA25/06/201353.07ILS25/06/2013מנדי שקד- ע.פ משה מזרחי
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900730051ציוד משרדי ושונותWA25/06/2013111.90ILS25/06/2013מנדי שקד- ע.פ משה מזרחי
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900730051ציוד משרדי ושונותWA25/06/201339.60ILS25/06/2013מנדי שקד- ע.פ משה מזרחי
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900005143פלאפוניםKR01/06/2013139.95ILS6/13 25/06/2013סלולרי
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900005144פלאפוניםKR07/06/2013190.46ILS6/13 25/06/2013סלולרי
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900730003ציוד משרדי ושונותWA25/06/201326.54ILS25/06/2013
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900730003ציוד משרדי ושונותWA25/06/20131.51ILS25/06/2013
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900730003ציוד משרדי ושונותWA25/06/20138.76ILS25/06/2013
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900730034ציוד משרדי ושונותWA25/06/201326.28ILS25/06/2013סופיה ע.פ עמרם מצנע
0200B010010041800300לוין יריב גדעון300311431900005182אירוח וכיבודיםKR12/06/2013147.76ILS25/06/2013 כיבוד קל
0200B010010341800250סוייד חנא300307421900005153טלפוניםKR10/06/2013115.91ILS4-5/13 25/06/2013בזק לשכה
0200B010010341800250סוייד חנא300307421900005154טלפוניםKR10/06/2013388.61ILS4-5/13 25/06/2013בזק לשכה
0200B010010341800260סוייד חנא300307421900005152פלאפוניםKR01/06/2013218.11ILS6/13 25/06/2013סלולרי
0200B010010441800000מלאי פריטים כלליים108000804900730048ציוד משרדי ושונותWA25/06/201318.20ILS25/06/2013שאדי-ע.פ באסל גטאס
0200B010010441800000מלאי פריטים כלליים108000804900730048ציוד משרדי ושונותWA25/06/201360.27ILS25/06/2013שאדי-ע.פ באסל גטאס
0200B010010444000000ג'אבר מדיה בע"מ402955031900005170פרסומיםKI11/06/2013-300.00ILS25/06/2013החזר בגין תשלום כפול
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900729954ציוד משרדי ושונותWA25/06/2013-2.32ILS25/06/2013טל ארבלי ע.פ מירי רגב
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900729912ציוד משרדי ושונותWA25/06/20130.10ILS25/06/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900729912ציוד משרדי ושונותWA25/06/20134.49ILS25/06/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900729912ציוד משרדי ושונותWA25/06/20131.15ILS25/06/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900729912ציוד משרדי ושונותWA25/06/20132.84ILS25/06/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900729912ציוד משרדי ושונותWA25/06/20131.14ILS25/06/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900729912ציוד משרדי ושונותWA25/06/20132.32ILS25/06/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900729912ציוד משרדי ושונותWA25/06/20132.11ILS25/06/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900729954ציוד משרדי ושונותWA25/06/20130.20ILS25/06/2013טל ארבלי ע.פ מירי רגב
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900729954ציוד משרדי ושונותWA25/06/20132.83ILS25/06/2013טל ארבלי ע.פ מירי רגב
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900729954ציוד משרדי ושונותWA25/06/20131.05ILS25/06/2013טל ארבלי ע.פ מירי רגב
0200B010012141800300רגב מרים300308271900005160אירוח וכיבודיםKR19/06/2013321.61ILS25/06/2013 כיבוד קל
0200B010012241700300שי נחמן300310011900005163תחזוקת תקשורתKR17/05/201345.90ILS25/06/2013אינטרנט
0200B010012241708030"שי נחמן300310011900005162הוצאות שירותי כבליםKR31/05/2013196.65ILS25/06/2013כבלים
0200B010012241800000שי נחמן300310011900005166ציוד משרדי ושונותKR13/06/201375.00ILS25/06/2013כבל טעינה



0200B010012241800000שי נחמן300310011900005167ציוד משרדי ושונותKR30/05/201389.00ILS25/06/2013כרית תמיכה לגב
0200B010012241800260שי נחמן300310011900005164פלאפוניםKR14/05/201374.76ILS5/13 25/06/2013סלולרי
0200B010012241800260שי נחמן300310011900005165פלאפוניםKR07/06/201360.67ILS6/13 25/06/2013סלולרי
0200B010012241800300שי נחמן300310011900005168אירוח וכיבודיםKR23/06/2013167.05ILS25/06/2013 כיבוד קל
0200B010013041800260חוסרי וסים300310331900005146פלאפוניםKR01/06/2013239.51ILS6/13 25/06/2013סלולרי
0200B010013141800300כבל איתן300310671900005159אירוח וכיבודיםKR19/06/2013335.00ILS25/06/2013 כיבוד קל
0200B010013341700250אלמלך דוד405555631900005183תחזוקת תוכנהKR17/06/20131699.20ILS25/06/2013אפליקציה
0200B010013441800000מוזס מנחם אליעזר300269581900005157ציוד משרדי ושונותKR18/06/2013480.00ILS25/06/2013רדיו טייפ
0200B010013441800260מוזס מנחם אליעזר300269581900005158פלאפוניםKR27/05/2013146.04ILS5/13 25/06/2013סלולרי
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900729768ציוד משרדי ושונותWA25/06/201366.34ILS25/06/2013ענת מקדונסקי ע.פ רינה פרנ
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900729768ציוד משרדי ושונותWA25/06/201361.04ILS25/06/2013ענת מקדונסקי ע.פ רינה פרנ
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900729768ציוד משרדי ושונותWA25/06/201311.59ILS25/06/2013ענת מקדונסקי ע.פ רינה פרנ
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900729768ציוד משרדי ושונותWA25/06/20131.15ILS25/06/2013ענת מקדונסקי ע.פ רינה פרנ
0200B010014441000020א.ר. גלובל 1 אינסטרקשטיין בע"מ409593631900005181הדרכה והשתלמותKR28/05/2013842.00ILS25/06/2013לימודי שפה
0200B010014441700200מלאי פריטים כלליים108000804900729932תחזוקת חומרהWA25/06/2013201.70ILS25/06/2013אורית משה-דוד צור
0200B010014441800260משה אורית300303441900005155פלאפוניםKR21/05/2013112.97ILS5/13 25/06/2013סלולרי
0200B010014844000000ג'אבר מדיה בע"מ402955031900005170פרסומיםKI11/06/2013-349.99ILS25/06/2013החזר בגין תשלום כפול
0200B010015644000000ג'אבר מדיה בע"מ402955031900005170פרסומיםKI11/06/2013-350.01ILS25/06/2013החזר בגין תשלום כפול
0200B010016341800300שטבון יונתן300373301900005161אירוח וכיבודיםKR19/06/2013321.61ILS25/06/2013 כיבוד קל
0200B010016441800300שטרן אלעזר300386451900005156אירוח וכיבודיםKR17/06/2013405.00ILS25/06/2013 כיבוד קל
0200B010016741800000מלאי פריטים כלליים108000804900729702ציוד משרדי ושונותWA25/06/201366.34ILS25/06/2013
0200B010019741700200מלאי פריטים כלליים108000804900729997תחזוקת חומרהWA25/06/2013278.52ILS25/06/2013
0200B010019741700200מלאי פריטים כלליים108000804900729997תחזוקת חומרהWA25/06/2013196.56ILS25/06/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900729997ציוד משרדי ושונותWA25/06/201319.50ILS25/06/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900729997ציוד משרדי ושונותWA25/06/201325.43ILS25/06/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900729997ציוד משרדי ושונותWA25/06/201311.59ILS25/06/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900729997ציוד משרדי ושונותWA25/06/201332.92ILS25/06/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900729997ציוד משרדי ושונותWA25/06/2013199.03ILS25/06/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900729997ציוד משרדי ושונותWA25/06/201326.91ILS25/06/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900729997ציוד משרדי ושונותWA25/06/2013134.12ILS25/06/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900729999ציוד משרדי ושונותWA25/06/201325.43ILS25/06/2013
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900730475ציוד משרדי ושונותWA26/06/201334.23ILS26/06/2013נאור שירי-ע.פ טופורובסקי
0200B010005441800000מלאי פריטים כלליים108000804900730255ציוד משרדי ושונותWA26/06/2013240.76ILS26/06/2013בת חן ביטון-ע.פ אלי ישי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900730329ציוד משרדי ושונותWA26/06/201339.55ILS26/06/2013רביטל ברזילאי-ע.פ מיכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900730312ציוד משרדי ושונותWA26/06/2013265.37ILS26/06/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900730312ציוד משרדי ושונותWA26/06/201350.86ILS26/06/2013
0200B010010412000040גטאס באסל300373771900005213חומרת מחשביםKR08/05/20132374.00ILSHP PAVILION 331 26/06/2013מחשב נייד
0200B010012241800260עמיר נעה רבקה300375861900005200פלאפוניםKR01/06/201345.04ILS6/13 26/06/2013סלולרי
0200B010014141800250אדרי רפאל300308561900005205טלפוניםKR01/05/2013223.22ILS26/06/2013חשבון טלפון
0200B010014141800250אדרי רפאל300308561900005206טלפוניםKR01/04/2013199.41ILS012 26/06/2013טלפון
0200B010014141800250אדרי רפאל300308561900005207טלפוניםKR08/05/2013319.94ILS26/06/2013חשבון טלפון
0200B01001414180025026/06/2013-223.22טלפוניםILS26/06/2013מיון טלפון
0200B01001414180025026/06/2013-199.41טלפוניםILS26/06/2013מיון טלפון
0200B01001414180025026/06/2013-319.94טלפוניםILS26/06/2013מיון טלפון
0200B010015341800250גמליאל אריה300311161900005209טלפוניםKR01/06/2013192.32ILS26/06/2013חשבון טלפון
0200B010015346000000נזרי מלכה ליבנת409595721900005201ייעוץ  סקרים וחוות דKR27/05/20134680.00ILS26/06/2013ייעוץ תקשורתי
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900730214ציוד משרדי ושונותWA26/06/2013-16.80ILS26/06/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900730214ציוד משרדי ושונותWA26/06/201310.92ILS26/06/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900730214ציוד משרדי ושונותWA26/06/20132.29ILS26/06/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900730214ציוד משרדי ושונותWA26/06/201318.00ILS26/06/2013



0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900730205ציוד משרדי ושונותWA26/06/201366.34ILS26/06/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900730205ציוד משרדי ושונותWA26/06/201316.80ILS26/06/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900730205ציוד משרדי ושונותWA26/06/20138.86ILS26/06/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900730205ציוד משרדי ושונותWA26/06/201314.16ILS26/06/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900730205ציוד משרדי ושונותWA26/06/201320.35ILS26/06/2013
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900730618ציוד משרדי ושונותWA26/06/201334.23ILS26/06/2013יוליה
0200B010000241805000שהם - שרותי השמה ומיון בע"מ408221921900005244הוצאות משרדיות - שונKR24/06/201310699.06ILS11/12-1/13 27/06/2013שירותי מזכירות
0200B010001441800000תנופה בס"ד 555 בע"מ409587461900005251ציוד משרדי ושונותKR27/06/2013679.98ILSאביזרים+S4 27/06/2013סמסונג גלקסי
0200B010001412000050תנופה בס"ד 555 בע"מ409587461900005251ריהוט וציוד משרדיKR27/06/20133400.00ILSאביזרים+S4 27/06/2013סמסונג גלקסי
0200B010002841500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001569369הוצאות שכר דירהWE27/06/2013-3216.68ILS27/06/2013
0200B010002841500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001561204הוצאות שכר דירהWE27/06/20133216.68ILS27/06/2013
0200B010006412000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900005250חומרת מחשביםKR18/06/20133516.00ILSWI-FI CELLULAR 4 27/06/2013אייפד
0200B010003140004000שכר בארץ40004000100005364שכר בארץSA30/06/201315954.56ILS30/06/2013חפיפה של שיפמן משה
0200B010005541800000יוגב מרדכי300388811900005270ציוד משרדי ושונותKR18/03/201350.00ILS30/06/2013חותמות
0200B010005541800000יוגב מרדכי300388811900005271ציוד משרדי ושונותKR13/05/2013100.00ILS30/06/2013חותמות
0200B010006240004000שכר בארץ40004000100005777שכר בארץSA30/06/20139037.38ILS30/06/2013חפיפה - עמליה + ויצמן דנה
0200B010013141700250פרסומים44000000100005511תחזוקת תוכנהSA30/06/201311700.00ILS30/06/2013פרסומים בפייסבוק
0200B010013141800260הרוש דניאל300388821900005269פלאפוניםKR01/06/2013223.20ILS6/13 30/06/2013סלולרי
0200B010013144000000תחזוקת תוכנה41700250100005511פרסומיםSA30/06/2013-11700.00ILS30/06/2013פרסומים בפייסבוק
0200B010016441700200מלאי פריטים כלליים108000804900731237תחזוקת חומרהWA30/06/2013201.70ILS30/06/2013טני פראק-ע.פ אליעזר שטרן
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900731416ציוד משרדי ושונותWA30/06/20136.58ILS30/06/2013אינה
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900731416ציוד משרדי ושונותWA30/06/20135.38ILS30/06/2013אינה
0200B010000941700200מלאי פריטים כלליים108000804900731826תחזוקת חומרהWA01/07/2013201.70ILS01/07/2013טליהאברבוק ע.פ יצחק הארונ
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900731790ציוד משרדי ושונותWA01/07/201366.34ILS01/07/2013
0200B010004941700200מלאי פריטים כלליים108000804900731916תחזוקת חומרהWA01/07/201318.81ILS01/07/2013
0200B010004941700200מלאי פריטים כלליים108000804900731917תחזוקת חומרהWA01/07/201318.81ILS01/07/2013
0200B010004941701050מלאי פריטים כלליים108000804900731916אחזקה  נוי ושונותWA01/07/20132.21ILS01/07/2013
0200B010004941800000מלאי פריטים כלליים108000804900731753ציוד משרדי ושונותWA01/07/2013608.03ILS01/07/2013אחמד מוהנה-ע.פ אחמד טיבי
0200B010004941800000מלאי פריטים כלליים108000804900731916ציוד משרדי ושונותWA01/07/20132.04ILS01/07/2013
0200B010004941800000מלאי פריטים כלליים108000804900731916ציוד משרדי ושונותWA01/07/201321.60ILS01/07/2013
0200B010004941800000מלאי פריטים כלליים108000804900731916ציוד משרדי ושונותWA01/07/201330.17ILS01/07/2013
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900731876ציוד משרדי ושונותWA01/07/20132.24ILS01/07/2013טלי
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900731876ציוד משרדי ושונותWA01/07/201361.04ILS01/07/2013טלי
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900732141ציוד משרדי ושונותWA01/07/20133.09ILS01/07/2013קורל אבירם ע.פ חיים כץ
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900732141ציוד משרדי ושונותWA01/07/20138.16ILS01/07/2013קורל אבירם ע.פ חיים כץ
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900732141ציוד משרדי ושונותWA01/07/201311.57ILS01/07/2013קורל אבירם ע.פ חיים כץ
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900732141ציוד משרדי ושונותWA01/07/201328.63ILS01/07/2013קורל אבירם ע.פ חיים כץ
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900732141ציוד משרדי ושונותWA01/07/201323.61ILS01/07/2013קורל אבירם ע.פ חיים כץ
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900732141ציוד משרדי ושונותWA01/07/201325.43ILS01/07/2013קורל אבירם ע.פ חיים כץ
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900732141ציוד משרדי ושונותWA01/07/201350.28ILS01/07/2013קורל אבירם ע.פ חיים כץ
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900732141ציוד משרדי ושונותWA01/07/20131.61ILS01/07/2013קורל אבירם ע.פ חיים כץ
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900732141ציוד משרדי ושונותWA01/07/201345.42ILS01/07/2013קורל אבירם ע.פ חיים כץ
0200B010006941800000מלאי פריטים כלליים108000804900732132ציוד משרדי ושונותWA01/07/201332.18ILS01/07/2013רות בלוב ע.פ אביגדור ליבר
0200B010007841800000מלאי פריטים כלליים108000804900731964ציוד משרדי ושונותWA01/07/201366.34ILS01/07/2013בנימין נורי ע.פ ישראל חסו
0200B010007841800000מלאי פריטים כלליים108000804900731964ציוד משרדי ושונותWA01/07/2013196.09ILS01/07/2013בנימין נורי ע.פ ישראל חסו
0200B010007841800000מלאי פריטים כלליים108000804900731964ציוד משרדי ושונותWA01/07/201361.04ILS01/07/2013בנימין נורי ע.פ ישראל חסו
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900732127ציוד משרדי ושונותWA01/07/201366.34ILS01/07/2013מיכה צור ע.פ איתן כבל
0200B010015641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001117953הוצאות שכר דירהRE01/03/2013-106.03ILS01/07/2013שכ"ד 1/13 חשמל
0200B010015641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001563678הוצאות שכר דירהWE01/07/20131816.02ILS01/07/2013
0200B010015641700500חשבון התאמה לרכש פרי205000509001117953חשמלRE01/03/2013-17.28ILS01/07/2013שכ"ד 1/13 חשמל



0200B010015641700500חשבון התאמה לרכש פרי205000505001563678חשמלWE01/07/20131883.28ILS01/07/2013
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900732131ציוד משרדי ושונותWA01/07/201339.81ILS01/07/2013יעל צלניק ע.פ רות קלדרון
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900732131ציוד משרדי ושונותWA01/07/201320.35ILS01/07/2013יעל צלניק ע.פ רות קלדרון
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900732131ציוד משרדי ושונותWA01/07/20134.19ILS01/07/2013יעל צלניק ע.פ רות קלדרון
0200B010001740004000שכר בארץ40004000100005080שכר בארץSA30/06/20132140.66ILS02/07/2013
0200B010005412000050באג מולטיסיסטם בע"מ400162261900005366ריהוט וציוד משרדיKR26/06/20133299.00ILS4S  I9500 02/07/2013גלקסי
0200B010005541800300יוגב מרדכי300388811900005368אירוח וכיבודיםKR23/06/2013297.74ILS02/07/2013כיבוד קל
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900732457ציוד משרדי ושונותWA02/07/2013201.10ILS02/07/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900732460ציוד משרדי ושונותWA02/07/201366.34ILS02/07/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900732460ציוד משרדי ושונותWA02/07/201365.67ILS02/07/2013
0200B010009141701050מלאי פריטים כלליים108000804900732606אחזקה  נוי ושונותWA02/07/20132.21ILS02/07/2013סופיה ע.פ עמרם מצנע
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900732606ציוד משרדי ושונותWA02/07/201311.29ILS02/07/2013סופיה ע.פ עמרם מצנע
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900732606ציוד משרדי ושונותWA02/07/20130.94ILS02/07/2013סופיה ע.פ עמרם מצנע
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900732435ציוד משרדי ושונותWA02/07/2013345.56ILS02/07/2013
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900732435ציוד משרדי ושונותWA02/07/20136.53ILS02/07/2013
0200B010015840004000שכר בארץ40004000100005080שכר בארץSA30/06/20132760.33ILS02/07/2013
0200B010017512000040א.ד.ס. סודרי מחשבים בע"מ400012541900005367חומרת מחשביםKR30/05/20134999.00ILSasus ux31a-r4005h 02/07/2013מחשב
0200B010001741800000אוחיון שמעון300373511900005438ציוד משרדי ושונותKR02/07/2013167.00ILS03/07/2013כיבוד קל+ציוד משרדי
0200B010001741800300אוחיון שמעון300373511900005438אירוח וכיבודיםKR02/07/201394.30ILS03/07/2013כיבוד קל+ציוד משרדי
0200B010002041700300ברכה מוחמד300307431900005453תחזוקת תקשורתKR30/04/2013586.52ILS03/07/2013אינטרנט
0200B010002741800000בירן מיכל300305371900005405ציוד משרדי ושונותKR18/06/2013310.00ILS03/07/2013מטען למחשב נייד
0200B010002741800300בירן מיכל300305371900005406אירוח וכיבודיםKR30/06/2013129.00ILS03/07/2013שתיה
0200B010003840004230בר לב עמר ישראל300379231900005473החזר הוצאות נסיעהKR25/06/201384.00ILS03/07/2013נסיעות למתנדב
0200B010004941800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900005472עיתונים יומיים וקטעיKR31/05/20131250.73ILS03/07/2013קטעי עיתונות
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900732978ציוד משרדי ושונותWA03/07/20136.53ILS03/07/2013
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900732978ציוד משרדי ושונותWA03/07/201325.00ILS03/07/2013
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900732978ציוד משרדי ושונותWA03/07/201322.47ILS03/07/2013
0200B010005241800000ג'מעיית אלתועיה אלאסלאמיה - סח'נין405327031900005455ציוד משרדי ושונותKR24/06/2013615.00ILS03/07/2013ציוד משרדי
0200B010005241800250גנאים מסעוד300308241900005452טלפוניםKR07/06/2013202.67ILS5/13 03/07/2013בזק
0200B010005441800300ישי אליהו300190591900005475אירוח וכיבודיםKR09/06/2013467.48ILS03/07/2013כיבוד קל
0200B010006841800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900005469ציוד משרדי ושונותKR11/06/201384.99ILS03/07/2013ציוד משרדי
0200B010007141800260ביפר תקשורת ישראל בע"מ400012271900005404פלאפוניםKR11/06/20132685.00ILS03/07/2013ע/ ח"כ ליצמן
0200B010007341800000לנדאו עוזי300037571900005401ציוד משרדי ושונותKR16/05/2013399.00ILS03/07/2013דיסק לאייפד
0200B010007341800000לנדאו עוזי300037571900005402ציוד משרדי ושונותKR17/06/2013199.00ILS03/07/2013צרכי משרד
0200B010007341800000לנדאו עוזי300037571900005403ציוד משרדי ושונותKR05/06/2013961.50ILS03/07/2013צרכי משרד
0200B010007341800000לנדאו עוזי300037571900005430ציוד משרדי ושונותKR02/07/201349.99ILS03/07/2013כבל לאיפון
0200B010007941800000יחימוביץ שלי רחל300310701900005471ציוד משרדי ושונותKR17/06/2013116.10ILS03/07/2013כוסות למשרד
0200B010007941800300יחימוביץ שלי רחל300310701900005470אירוח וכיבודיםKR12/06/2013721.73ILS03/07/2013כיבוד קל
0200B010008141800300מזרחי משה300037851900005465אירוח וכיבודיםKR24/06/2013393.28ILS03/07/2013כיבוד קל
0200B010009141800300מצנע עמרם300373811900005399אירוח וכיבודיםKR26/06/201366.08ILS03/07/2013כיבוד קל
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900732678ציוד משרדי ושונותWA03/07/201326.28ILS03/07/2013
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900732678ציוד משרדי ושונותWA03/07/201366.34ILS03/07/2013
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900732678ציוד משרדי ושונותWA03/07/201313.17ILS03/07/2013
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900732678ציוד משרדי ושונותWA03/07/201310.80ILS03/07/2013
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900732678ציוד משרדי ושונותWA03/07/201319.26ILS03/07/2013
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900732678ציוד משרדי ושונותWA03/07/201310.76ILS03/07/2013
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900732678ציוד משרדי ושונותWA03/07/201314.31ILS03/07/2013
0200B010011641700300שיטרית מאיר300002161900005463תחזוקת תקשורתKR21/05/201325.12ILS03/07/2013אינטרנט
0200B010011641700300שיטרית מאיר300002161900005466תחזוקת תקשורתKR21/03/201320.78ILS03/07/2013אינטרנט
0200B010011641800000שיטרית מאיר300002161900005459ציוד משרדי ושונותKR11/04/2013250.00ILS03/07/2013דיו למדפסת



0200B010011641800000שיטרית מאיר300002161900005460ציוד משרדי ושונותKR05/06/2013300.00ILS03/07/2013מילוי לעטים
0200B010011641800250שיטרית מאיר300002161900005457טלפוניםKR10/06/2013128.29ILS5/13 03/07/2013בזק
0200B010011641800250שיטרית מאיר300002161900005458טלפוניםKR10/05/2013148.71ILS4/13 03/07/2013בזק
0200B010011641800250שיטרית מאיר300002161900005462טלפוניםKR10/05/201361.76ILS03/07/2013שיחות חו"ל
0200B010011641800250שיטרית מאיר300002161900005464טלפוניםKR10/06/201327.00ILS03/07/2013שיחות חו"ל
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900005432פלאפוניםKR21/05/2013216.26ILS6/13 03/07/2013סלולרי
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900005461פלאפוניםKR14/05/201369.70ILS5/13 03/07/2013סלולרי
0200B010011641800450שיטרית מאיר300002161900005467עיתונים יומיים וקטעיKR29/05/201319.90ILS03/07/2013דה מרקר
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900732964ציוד משרדי ושונותWA03/07/20137.54ILS03/07/2013
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900732964ציוד משרדי ושונותWA03/07/20137.73ILS03/07/2013
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900732964ציוד משרדי ושונותWA03/07/2013132.69ILS03/07/2013
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900732964ציוד משרדי ושונותWA03/07/201334.77ILS03/07/2013
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900732964ציוד משרדי ושונותWA03/07/20136.33ILS03/07/2013
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900732964ציוד משרדי ושונותWA03/07/2013100.55ILS03/07/2013
0200B010013941800000מלאי פריטים כלליים108000804900732912ציוד משרדי ושונותWA03/07/201326.54ILS03/07/2013אייל וויס
0200B010014441800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900005456ציוד משרדי ושונותKR06/06/201399.97ILS03/07/2013כבלים לאייפון
0200B010016241700730רזבוזוב יואל300376141900005474הסעותKR21/05/2013300.00ILS03/07/2013נסיעה לנתב"ג
0200B010016241800000רזבוזוב יואל300376141900005468ציוד משרדי ושונותKR11/06/2013196.00ILS03/07/2013מסגרת
0200B010016541800300שלח עפר300373111900005448אירוח וכיבודיםKR12/06/2013214.04ILS03/07/2013כיבוד קל
0200B010016741800260בסון אייל300373001900005443פלאפוניםKR21/06/2013105.22ILS6/13 03/07/2013סלולרי
0200B010017341800300שקד אילת300373141900005400אירוח וכיבודיםKR01/07/2013676.74ILS03/07/2013כיבוד קל
0200B010017541700730תמנו פנינה (פנחש)300379291900005409הסעותKR30/06/2013120.00ILS03/07/2013מונית
0200B010017541800000תמנו פנינה (פנחש)300379291900005398ציוד משרדי ושונותKR01/07/201359.99ILS03/07/2013כיבוד קל+ציוד משרדי
0200B010017541800300תמנו פנינה (פנחש)300379291900005398אירוח וכיבודיםKR01/07/2013159.50ILS03/07/2013כיבוד קל+ציוד משרדי
0200B010002741800000בירן מיכל300305371900005485ציוד משרדי ושונותKR30/06/201359.98ILS04/07/2013כיבוד+ציוד
0200B010002741800300בירן מיכל300305371900005485אירוח וכיבודיםKR30/06/201334.32ILS04/07/2013כיבוד+ציוד
0200B010002841800260רוזנבלט קסם300388601900005493פלאפוניםKR05/03/201388.00ILS3/13 04/07/2013 סלולרי
0200B010004341700200התשואל רונן חיים404751381900005482תחזוקת חומרהKR20/03/2013355.00ILS04/07/2013תחזוקה מחשב
0200B010005041800300וורצמן אברהם300374311900005486אירוח וכיבודיםKR19/06/2013269.15ILS04/07/2013כיבוד קל
0200B010005141800000זנדברג תמר300374301900005489ציוד משרדי ושונותKR24/06/2013499.98ILS04/07/2013מיקרוגל+כלים ללשכה
0200B010005141800300זנדברג תמר300374301900005488אירוח וכיבודיםKR04/06/2013189.00ILS04/07/2013כיבוד קל
0200B010005241800300אבו ריא עלי405672851900005483אירוח וכיבודיםKR23/06/2013450.00ILS04/07/2013כיבוד קל
0200B010005341800300טופורובסקי בועז300373251900005492אירוח וכיבודיםKR09/06/201346.00ILS04/07/2013כיבוד קל
0200B010006241800000לביא עליזה300374291900005491ציוד משרדי ושונותKR12/06/2013585.99ILS04/07/2013כיבוד+ציוד
0200B010006241800300לביא עליזה300374291900005491אירוח וכיבודיםKR12/06/2013183.84ILS04/07/2013כיבוד+ציוד
0200B010006641800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900005479אירוח וכיבודיםKR25/06/20132304.00ILS04/07/2013כיבוד באולם ירושלים בכנסת
0200B010006841800300ליפמן דב אלן300373241900005480אירוח וכיבודיםKR22/05/201350.18ILS04/07/2013כיבוד קל
0200B010007941800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900005478אירוח וכיבודיםKR16/05/20131950.00ILS04/07/2013ערב עיון לקראת התקציב
0200B010008141800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900005476אירוח וכיבודיםKR19/06/2013383.99ILS04/07/2013כיבוד בשדולה בכנסת
0200B010009741500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001566881הוצאות שכר דירהWE04/07/20134500.00ILS04/07/2013
0200B010012141800260רגב מרים300308271900005484פלאפוניםKR08/06/201376.13ILS6/13 04/07/2013 סלולרי
0200B010013141800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900005487עיתונים יומיים וקטעיKR24/06/20132588.57ILS19/5/14 04/07/2013ח"כ כבל עד
0200B010014441800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900005476אירוח וכיבודיםKR19/06/2013384.01ILS04/07/2013כיבוד בשדולה בכנסת
0200B010014441800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900005477אירוח וכיבודיםKR13/03/20131125.00ILS04/07/2013השדולה למיעת אלימות בספור
0200B010015841800100מורו שרון יהודית402944091900005490תרגומים והדפסותKR12/05/20131872.00ILS(עיצוב) 04/07/2013כרטיסי ביקור
0200B010016241800000רזבוזוב יואל300376141900005481ציוד משרדי ושונותKR29/05/2013120.00ILS04/07/2013 מסגרת
0200B010007941700250פלאפונים41800260100005171תחזוקת תוכנהSA30/06/201358.50ILS07/07/2013ישיבות וירטואלי -מיון
0200B010007941800000פלאפונים41800260100005171ציוד משרדי ושונותSA30/06/20132.00ILS07/07/2013ישיבות וירטואלי -מיון
0200B010007941800260תחזוקת תוכנה41700250100005171פלאפוניםSA30/06/2013-58.50ILS07/07/2013ישיבות וירטואלי -מיון
0200B010007945000200תחזוקת תוכנה41700250100005171צריכת פריטים כללייםSA30/06/2013-2.00ILS07/07/2013ישיבות וירטואלי -מיון



0200B010009241700200מלאי פריטים כלליים108000804900733661תחזוקת חומרהWA07/07/2013201.70ILS07/07/2013רחל ע.פ אראל מרגלית
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900733650ציוד משרדי ושונותWA07/07/2013132.69ILS07/07/2013רחל
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900733650ציוד משרדי ושונותWA07/07/201357.26ILS07/07/2013רחל
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900733650ציוד משרדי ושונותWA07/07/201351.27ILS07/07/2013רחל
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900733650ציוד משרדי ושונותWA07/07/201343.79ILS07/07/2013רחל
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900733650ציוד משרדי ושונותWA07/07/201334.77ILS07/07/2013רחל
0200B010010341500000ציוד משרדי ושונות41800000100005170הוצאות שכר דירהSA30/06/20135967.00ILS07/07/2013מיון שכ"ד
0200B010010341800000הוצאות שכר דירה41500000100005170ציוד משרדי ושונותSA30/06/2013-5967.00ILS07/07/2013מיון שכ"ד
0200B010013941500000ציוד משרדי ושונות41800000100005170הוצאות שכר דירהSA30/06/20131593.62ILS07/07/2013מיון שכ"ד
0200B010013941700250הוצאות שכר דירה41500000100005170תחזוקת תוכנהSA30/06/2013-1593.62ILS07/07/2013מיון שכ"ד
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900734042ציוד משרדי ושונותWA07/07/201310.20ILS07/07/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900734345ציוד משרדי ושונותWA08/07/2013196.10ILS08/07/2013עליזה אוזן ע.פ דוד אזולאי
0200B010001141800300אטיאס אריאל300081161900005576אירוח וכיבודיםKR25/06/201336.50ILS08/07/2013כיבוד קל
0200B010001841700250רוטליין תומר405790431900005568תחזוקת תוכנהKR29/05/20139945.00ILS08/07/2013אתר אינטרנט
0200B010001841700250סימפלי סמרט בע"מ400048431900005587תחזוקת תוכנהKR23/06/2013708.00ILS08/07/2013תחזוקת אתר אינטרנט
0200B010001841800000מלאי פריטים כלליים108000804900734660ציוד משרדי ושונותWA08/07/2013240.75ILS08/07/2013נדב דואני-ע.פ אקוניס
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900734223ציוד משרדי ושונותWA08/07/201331.29ILS08/07/2013אפרים אבידני-ע.פ זאב
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900734722ציוד משרדי ושונותWA08/07/201311.59ILS08/07/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900734722ציוד משרדי ושונותWA08/07/201350.86ILS08/07/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900734722ציוד משרדי ושונותWA08/07/201323.61ILS08/07/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900734722ציוד משרדי ושונותWA08/07/201366.34ILS08/07/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900734722ציוד משרדי ושונותWA08/07/201325.00ILS08/07/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900734723ציוד משרדי ושונותWA08/07/201314.77ILS08/07/2013עודד פריד-ע.פ רונן הופמן
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900734720ציוד משרדי ושונותWA08/07/2013251.38ILS08/07/2013
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900734755ציוד משרדי ושונותWA08/07/2013278.84ILS08/07/2013ישראל בן שטרית-ע.פ ורצמן
0200B010005641800260כהן אמנון300303091900005575פלאפוניםKR14/06/2013951.25ILS6/13 08/07/2013סלולר
0200B010006441800260לבני ציפי צפורה מלכה300021301900005584פלאפוניםKR21/03/201369.03ILS3/13 08/07/2013סלולר
0200B010006741800450ידיעות מינויים400114461900005567עיתונים יומיים וקטעיKR26/06/20131954.08ILS08/07/2013ע/ ח"כ מיקי לוי
0200B010007841700250חסון אדוי ישראל300308871900005578תחזוקת תוכנהKR08/07/2013128.13ILS08/07/2013רישום דומיין
0200B010007941800000יחימוביץ שלי רחל300310701900005577ציוד משרדי ושונותKR17/06/201351.97ILS08/07/2013ציוד משרדי
0200B010008141700250דרונט בע"מ401269651900005588תחזוקת תוכנהKR01/07/2013212.00ILS08/07/2013אתר אינטרנט
0200B010008341800450ג'רוזלם פוסט בע"מ400014171900005560עיתונים יומיים וקטעיKR01/05/20132748.01ILS08/07/2013שאול מופז, אדלשטיין,חשאי
0200B010008441800300מיכאלי אברהם300303011900005569אירוח וכיבודיםKR02/07/2013364.50ILS08/07/2013כיבוד קל
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900734417ציוד משרדי ושונותWA08/07/201343.79ILS08/07/2013
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900734417ציוד משרדי ושונותWA08/07/2013132.69ILS08/07/2013
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900734418ציוד משרדי ושונותWA08/07/2013196.10ILS08/07/2013מיכל שמעון-ע.פ סטרוק
0200B010010341800300סויד יוסף405461641900005583אירוח וכיבודיםKR16/06/2013250.00ILS08/07/2013כיבוד קל
0200B010010641800260צרצור אברהים300307631900005563פלאפוניםKR02/07/2013267.48ILS7/13 08/07/2013סלולר
0200B010013041708030"אגבאריה עפו300303271900005580הוצאות שירותי כבליםKR23/04/2013210.00ILS08/07/2013כבלים
0200B010013041708030"אגבאריה עפו300303271900005581הוצאות שירותי כבליםKR24/06/2013210.00ILS08/07/2013כבלים
0200B010013041800000מלאי פריטים כלליים108000804900734767ציוד משרדי ושונותWA08/07/201366.34ILS08/07/2013
0200B010013041800000מלאי פריטים כלליים108000804900734767ציוד משרדי ושונותWA08/07/201311.29ILS08/07/2013
0200B010013041800000מלאי פריטים כלליים108000804900734767ציוד משרדי ושונותWA08/07/201335.90ILS08/07/2013
0200B010013041800000מלאי פריטים כלליים108000804900734767ציוד משרדי ושונותWA08/07/20136.19ILS08/07/2013
0200B010013041800000מלאי פריטים כלליים108000804900734767ציוד משרדי ושונותWA08/07/20132.92ILS08/07/2013
0200B010013041800000מלאי פריטים כלליים108000804900734767ציוד משרדי ושונותWA08/07/201366.94ILS08/07/2013
0200B010013041800000מלאי פריטים כלליים108000804900734767ציוד משרדי ושונותWA08/07/2013197.73ILS08/07/2013
0200B010013041800000מלאי פריטים כלליים108000804900734767ציוד משרדי ושונותWA08/07/201313.00ILS08/07/2013
0200B010013041800000מלאי פריטים כלליים108000804900734767ציוד משרדי ושונותWA08/07/20130.71ILS08/07/2013
0200B010013041800260אגבאריה עפו300303271900005582פלאפוניםKR07/06/2013448.00ILS6/13 08/07/2013סלולר



0200B010014541800250אלדד אריה300307011900005573טלפוניםKR20/02/201389.25ILS1/13 08/07/2013בזק
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900734399ציוד משרדי ושונותWA08/07/201366.34ILS08/07/2013רביע הינדאוי-ע.פ זועבי
0200B010015841800000קלדרון רות300373681900005565ציוד משרדי ושונותKR08/07/2013238.00ILS08/07/2013כיבוד +ציוד
0200B010015841800000קלדרון רות300373681900005566ציוד משרדי ושונותKR26/06/201365.00ILS08/07/2013כיבוד +ציוד
0200B010015841800300קלדרון רות300373681900005565אירוח וכיבודיםKR08/07/201398.18ILS08/07/2013כיבוד +ציוד
0200B010015841800300קלדרון רות300373681900005566אירוח וכיבודיםKR26/06/2013198.71ILS08/07/2013כיבוד +ציוד
0200B010016441800250שטרן אלעזר300386451900005574טלפוניםKR31/05/201355.89ILS08/07/2013טלפוניה
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900734759ציוד משרדי ושונותWA08/07/2013132.69ILS08/07/2013
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900734759ציוד משרדי ושונותWA08/07/20131.21ILS08/07/2013
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900734759ציוד משרדי ושונותWA08/07/201311.55ILS08/07/2013
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900734759ציוד משרדי ושונותWA08/07/20130.87ILS08/07/2013
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900734759ציוד משרדי ושונותWA08/07/20134.98ILS08/07/2013
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900734759ציוד משרדי ושונותWA08/07/201361.04ILS08/07/2013
0200B010017341800000מלאי פריטים כלליים108000804900734587ציוד משרדי ושונותWA08/07/201366.34ILS08/07/2013טל בנש-ע.פ של שקד
0200B010017341800000מלאי פריטים כלליים108000804900734587ציוד משרדי ושונותWA08/07/201314.31ILS08/07/2013טל בנש-ע.פ של שקד
0200B010017441700250פראגון קריאיישנס בע"מ409603551900005586תחזוקת תוכנהKR27/06/20132548.00ILS08/07/2013תחזוקת אתר אינטרנט
0200B010017541800450ידיעות מינויים400114461900005585עיתונים יומיים וקטעיKR19/05/20131670.76ILS08/07/2013ע/ ח"כ פנינה תמנו
0200B010001841800300אקוניס אופיר300002111900005627אירוח וכיבודיםKR06/06/2013185.00ILS09/07/2013כיבוד קל
0200B010002441800000אשר יעקב300386631900005635ציוד משרדי ושונותKR04/07/2013149.99ILS09/07/2013ציוד משרדי
0200B010002441800000אשר יעקב300386631900005638ציוד משרדי ושונותKR19/05/2013100.00ILS09/07/2013 התקנה ערכת דיבורית ברכב
0200B010002441800260אשר יעקב300386631900005634פלאפוניםKR07/05/2013104.55ILS5/13 09/07/2013סלולר
0200B010002441800300אשר יעקב300386631900005636אירוח וכיבודיםKR13/05/201392.60ILS09/07/2013כיבוד קל
0200B010002441800300אשר יעקב300386631900005637אירוח וכיבודיםKR25/06/201365.90ILS09/07/2013כיבוד קל
0200B010002841500000ציוד משרדי ושונות41800000100005366הוצאות שכר דירהSA30/06/2013924.30ILS09/07/2013מיון שכר דירה
0200B010002841800000הוצאות שכר דירה41500000100005366ציוד משרדי ושונותSA30/06/2013-924.30ILS09/07/2013מיון שכר דירה
0200B010003141800260גפני משה רפאל300307101900005610פלאפוניםKR14/05/201398.98ILS5/13 09/07/2013סלולר
0200B010003141800260גפני משה רפאל300307101900005611פלאפוניםKR14/06/201385.85ILS6/13 09/07/2013סלולר
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900735057ציוד משרדי ושונותWA09/07/201366.34ILS09/07/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900735057ציוד משרדי ושונותWA09/07/201361.04ILS09/07/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900735057ציוד משרדי ושונותWA09/07/201343.20ILS09/07/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900735049ציוד משרדי ושונותWA09/07/20137.32ILS09/07/2013טל אלוביץ ע.פ ברורמן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900735051ציוד משרדי ושונותWA09/07/2013395.46ILS09/07/2013אתי אברג ע.פ יצחק כהן
0200B010006141800260כץ חיים300304391900005612פלאפוניםKR14/06/2013371.45ILS6/13 09/07/2013סלולר
0200B010006741708030"לוי מיקי300374161900005613הוצאות שירותי כבליםKR24/06/2013210.00ILS09/07/2013כבלים
0200B010008441708210פלאפון תקשורת בע"מ400011741900005595צריכת ציוד תקשורת טלKR26/05/2013149.00ILS09/07/2013רכישת ציוד נילווה לסלולרי
0200B010008741700300נהרי משולם300060731900005615תחזוקת תקשורתKR28/04/2013217.43ILS09/07/2013אינטרנט
0200B010008741700300נהרי משולם300060731900005616תחזוקת תקשורתKR28/05/2013212.36ILS09/07/2013אינטרנט
0200B010009841700200מלאי פריטים כלליים108000804900735205תחזוקת חומרהWA09/07/2013159.15ILS09/07/2013
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900735205ציוד משרדי ושונותWA09/07/201375.41ILS09/07/2013
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900735205ציוד משרדי ושונותWA09/07/201399.00ILS09/07/2013
0200B010011041708210פלאפון תקשורת בע"מ400011741900005595צריכת ציוד תקשורת טלKR26/05/2013199.02ILS09/07/2013רכישת ציוד נילווה לסלולרי
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900734932ציוד משרדי ושונותWA09/07/20138.76ILS09/07/2013אמונה לונשטיין ע.פ מירי ר
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900734932ציוד משרדי ושונותWA09/07/201310.25ILS09/07/2013אמונה לונשטיין ע.פ מירי ר
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900734932ציוד משרדי ושונותWA09/07/20134.11ILS09/07/2013אמונה לונשטיין ע.פ מירי ר
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900734932ציוד משרדי ושונותWA09/07/20134.98ILS09/07/2013אמונה לונשטיין ע.פ מירי ר
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900734932ציוד משרדי ושונותWA09/07/201344.50ILS09/07/2013אמונה לונשטיין ע.פ מירי ר
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900734932ציוד משרדי ושונותWA09/07/201315.26ILS09/07/2013אמונה לונשטיין ע.פ מירי ר
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900735045ציוד משרדי ושונותWA09/07/20137.28ILS09/07/2013אמונה לונשטיין ע.פ מירי ר
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900735259ציוד משרדי ושונותWA09/07/2013385.03ILS09/07/2013הרצלגליצקי-ע.פ מוזס
0200B010013941708030"הורוביץ ניצן300310451900005607הוצאות שירותי כבליםKR23/05/2013210.00ILS09/07/2013כבלים



0200B010013941708030"הורוביץ ניצן300310451900005608הוצאות שירותי כבליםKR23/04/2013210.00ILS09/07/2013כבלים
0200B010013941800260סגל שמרי300363431900005622פלאפוניםKR07/05/201345.93ILS5/13 09/07/2013סלולר
0200B010013941800260סגל שמרי300363431900005623פלאפוניםKR07/06/201334.51ILS6/13 09/07/2013סלולר
0200B010013941800300הורוביץ ניצן300310451900005609אירוח וכיבודיםKR02/06/2013250.00ILS09/07/2013כיבוד קל
0200B010014441700200מלאי פריטים כלליים108000804900734883תחזוקת חומרהWA09/07/201365.00ILS09/07/2013אורית משה-ע.פ דוד צור
0200B01001534180025030/06/2013-192.32טלפוניםILS05/2013- 09/07/2013מיון טלפון
0200B010015441700250שירותי מידע41800650100005363תחזוקת תוכנהSA30/06/2013-760.00ILS09/07/2013מיון סקיורינוקס-שרותי מיד
0200B010015441700250שירותי מידע41800650100005363תחזוקת תוכנהSA30/06/2013-760.00ILS09/07/2013מיון סקיורינוקס-שרותי מיד
0200B010015441800450שירותי מידע41800650100005363עיתונים יומיים וקטעיSA30/06/2013-760.00ILS09/07/2013מיון סקיורינוקס-שרותי מיד
0200B010015441800450שירותי מידע41800650100005363עיתונים יומיים וקטעיSA30/06/2013-760.00ILS09/07/2013מיון סקיורינוקס-שרותי מיד
0200B010015441800450שירותי מידע41800650100005363עיתונים יומיים וקטעיSA30/06/2013-767.00ILS09/07/2013מיון סקיורינוקס-שרותי מיד
0200B010015441800650עיתונים יומיים וקטעי41800450100005363שירותי מידעSA30/06/2013760.00ILS09/07/2013מיון סקיורינוקס-שרותי מיד
0200B010015441800650עיתונים יומיים וקטעי41800450100005363שירותי מידעSA30/06/2013760.00ILS09/07/2013מיון סקיורינוקס-שרותי מיד
0200B010015441800650עיתונים יומיים וקטעי41800450100005363שירותי מידעSA30/06/2013767.00ILS09/07/2013מיון סקיורינוקס-שרותי מיד
0200B010015441800650עיתונים יומיים וקטעי41800450100005363שירותי מידעSA30/06/2013760.00ILS09/07/2013מיון סקיורינוקס-שרותי מיד
0200B010015441800650עיתונים יומיים וקטעי41800450100005363שירותי מידעSA30/06/2013760.00ILS09/07/2013מיון סקיורינוקס-שרותי מיד
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900735179ציוד משרדי ושונותWA09/07/201310.65ILS09/07/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900735179ציוד משרדי ושונותWA09/07/201311.59ILS09/07/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900735179ציוד משרדי ושונותWA09/07/201323.86ILS09/07/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900735179ציוד משרדי ושונותWA09/07/20133.14ILS09/07/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900735179ציוד משרדי ושונותWA09/07/201361.04ILS09/07/2013
0200B010001741701050מלאי פריטים כלליים108000804900735460אחזקה  נוי ושונותWA10/07/20132.21ILS10/07/2013אודי טנא
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900735459ציוד משרדי ושונותWA10/07/201311.59ILS10/07/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900735459ציוד משרדי ושונותWA10/07/201366.34ILS10/07/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900735459ציוד משרדי ושונותWA10/07/20135.65ILS10/07/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900735459ציוד משרדי ושונותWA10/07/201336.00ILS10/07/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900735459ציוד משרדי ושונותWA10/07/201311.34ILS10/07/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900735459ציוד משרדי ושונותWA10/07/201328.63ILS10/07/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900735460ציוד משרדי ושונותWA10/07/20135.64ILS10/07/2013אודי טנא
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900735438ציוד משרדי ושונותWA10/07/2013274.34ILS10/07/2013מילנה -ע.פ אילטוב
0200B010002341800450ידיעות מינויים400114461900005669עיתונים יומיים וקטעיKR06/03/20131670.76ILS3/14 10/07/2013ח"כ אלהרר עד
0200B010002841500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001128606הוצאות שכר דירהRE06/03/2013-40.61ILS15.3/13-31.5.13 10/07/2013שכ"ד
0200B010002841500000חברת חלקה 109 בגוש 7107 בעמ405323989001128888הוצאות שכר דירהRF25/06/2013-803.62ILS10/07/2013זיכוי
0200B010002841500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001571965הוצאות שכר דירהWE10/07/20134821.48ILS10/07/2013
0200B010003341708030"בר יחיאל300188931900005700הוצאות שירותי כבליםKR24/06/2013210.00ILS10/07/2013כבלים
0200B010003341800000בר יחיאל300188931900005701ציוד משרדי ושונותKR01/07/2013183.16ILS10/07/2013ציוד משרדי
0200B010003441700250סימפלי סמרט בע"מ400048431900005704תחזוקת תוכנהKR23/06/2013708.00ILS10/07/2013תחזוקת אתר אינטרנט
0200B010003441800450ידיעות מינויים400114461900005703עיתונים יומיים וקטעיKR16/05/2013308.88ILS5/14 10/07/2013ע/ ח"כ ברוורמן עד
0200B010003941800000מלאי פריטים כלליים108000804900735576ציוד משרדי ושונותWA10/07/2013240.75ILS10/07/2013ספיר גבריאל-ע.פיעל גרמן
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900735683ציוד משרדי ושונותWA10/07/2013-23.86ILS10/07/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900735683ציוד משרדי ושונותWA10/07/2013-23.61ILS10/07/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900735683ציוד משרדי ושונותWA10/07/2013-2.10ILS10/07/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900735683ציוד משרדי ושונותWA10/07/2013-1.51ILS10/07/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900735678ציוד משרדי ושונותWA10/07/201323.86ILS10/07/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900735678ציוד משרדי ושונותWA10/07/201323.61ILS10/07/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900735678ציוד משרדי ושונותWA10/07/20132.10ILS10/07/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900735678ציוד משרדי ושונותWA10/07/20131.51ILS10/07/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900735728ציוד משרדי ושונותWA10/07/201328.63ILS10/07/2013עודד פריד
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900735728ציוד משרדי ושונותWA10/07/201323.61ILS10/07/2013עודד פריד
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900735728ציוד משרדי ושונותWA10/07/20132.10ILS10/07/2013עודד פריד



0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900735728ציוד משרדי ושונותWA10/07/20131.51ILS10/07/2013עודד פריד
0200B010004641800450עיתונים יומיים וקטעי41800450100005404עיתונים יומיים וקטעיSA10/07/20131937.52ILS10/07/2013
0200B010004612000040א.ד.ס. סודרי מחשבים בע"מ400012541900005682חומרת מחשביםKR29/05/20134092.70ILSDELL INSPIROM 13Z IN 10/07/2013נייד
0200B010004941800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900005676עיתונים יומיים וקטעיKR30/06/2013972.32ILS10/07/2013קטעי עיתונות
0200B010005241800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900005675אירוח וכיבודיםKR02/07/20131515.00ILS10/07/2013כיבוד לטקס השדולה למאבק
0200B010005512000040קיי.אס.פי ירושלים תלפיות בע"מ405326111900005679חומרת מחשביםKR03/07/20135216.00ILSlenovo yoga13 +10/07/2013מסך מגע
0200B010006141700300כץ חיים300304391900005705תחזוקת תקשורתKR20/06/201380.93ILS10/07/2013אינטרנט
0200B010006841800300ליפמן דב אלן300373241900005683אירוח וכיבודיםKR27/06/201368.65ILS10/07/2013כיבוד קל
0200B010007941700250יחימוביץ שלי רחל300310701900005685תחזוקת תוכנהKR30/12/201258.50ILS10/07/2013ישיבות וירטואלי
0200B010007941700250יחימוביץ שלי רחל300310701900005707תחזוקת תוכנהKR30/05/201358.50ILS10/07/2013ישיבות וירטואלי
0200B010007941800300יחימוביץ שלי רחל300310701900005702אירוח וכיבודיםKR02/07/2013564.66ILS10/07/2013כיבוד קל
0200B010008441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001128613הוצאות שכר דירהRE01/07/2013-2.36ILS7-9/2013 10/07/2013שכ"ד
0200B010008441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001572005הוצאות שכר דירהWE10/07/20137869.42ILS10/07/2013
0200B010008441700400עירית אור יהודה200001381900005650ארנונהKR01/07/20132137.00ILS7-8.2013 10/07/2013ארנונה
0200B010011341800000פרון שי משה300377211900005688ציוד משרדי ושונותKR07/07/2013408.00ILS10/07/2013ציוד משרדי
0200B010011341800000פרון שי משה300377211900005689ציוד משרדי ושונותKR07/07/2013599.00ILS10/07/2013ציוד משרדי
0200B010011541700250עבודי חני405321191900005653תחזוקת תוכנהKR29/05/20136000.00ILS10/07/2013עיצוב לאינטרנט
0200B010012141800100ולדמן יוסף400100571900005698תרגומים והדפסותKR01/03/2011394.00ILS10/07/2013הדפסות מעטפות
0200B010012141800100ולדמן יוסף400100571900005699תרגומים והדפסותKR07/04/20112668.00ILS10/07/2013הדפסות מעטפות
0200B010013041800000ראמא - מכשירי כתיבה וציוד משרדי בע"408182511900005708ציוד משרדי ושונותKR21/03/2013481.00ILS10/07/2013ציוד משרדי
0200B010013041800260חוסרי וסים300310331900005660פלאפוניםKR01/02/2013597.30ILS2/13 10/07/2013סלולרי
0200B010013041800450אגבאריה עפו300303271900005684עיתונים יומיים וקטעיKR15/06/2013200.00ILS10/07/2013מגזין תרבות אלאמאני
0200B010013441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001571959הוצאות שכר דירהWE10/07/201315000.00ILS10/07/2013
0200B01001341200005008/07/20132224.00ריהוט וציוד משרדיILS10/07/2013כסא קונסול +כרית והדום
0200B010013941800000מלאי פריטים כלליים108000804900735675ציוד משרדי ושונותWA10/07/201326.28ILS10/07/2013
0200B010013941800000מלאי פריטים כלליים108000804900735675ציוד משרדי ושונותWA10/07/20137.38ILS10/07/2013
0200B010013941800000מלאי פריטים כלליים108000804900735675ציוד משרדי ושונותWA10/07/20133.35ILS10/07/2013
0200B010013941800000מלאי פריטים כלליים108000804900735675ציוד משרדי ושונותWA10/07/20132.27ILS10/07/2013
0200B010013941800000מלאי פריטים כלליים108000804900735676ציוד משרדי ושונותWA10/07/20136.43ILS10/07/2013
0200B010014344000000כהנא חיה405322191900005654פרסומיםKR10/09/20123510.00ILS10/07/2013פרסום
0200B010014412000040אייבורי מחשבים בע"מ402686181900005671חומרת מחשביםKR08/07/2013895.00ILS10/07/2013תוכנת אופיס
0200B010015441800450סקיורינוקס405371581900005686עיתונים יומיים וקטעיKR01/07/2013767.00ILS10/07/2013שירותי מידע מקוון
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900005680תחזוקת תקשורתKR01/06/201340.25ILS10/07/2013אינטרנט
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900005681תחזוקת תקשורתKR19/06/201383.90ILS10/07/2013אינטרנט
0200B010015641800250זחאלקה ג'מאל300307401900005674טלפוניםKR23/06/2013201.38ILS7/13 10/07/2013בזק
0200B010015641800260זחאלקה ג'מאל300307401900005678פלאפוניםKR19/06/2013135.18ILS6/13 10/07/2013סלולרי
0200B010016741700250אריאב עומרי אריה409621151900005648תחזוקת תוכנהKR27/06/20134500.00ILS10/07/2013בנית אתר אינטרנט
0200B010017041800000מרגי יעקב300310351900005652ציוד משרדי ושונותKR08/07/2012400.00ILS10/07/2013מסך לאייפד
0200B010017341800000שקד אילת300373141900005668ציוד משרדי ושונותKR08/07/2013199.00ILS10/07/2013כיבוד +ציוד
0200B010017341800300שקד אילת300373141900005668אירוח וכיבודיםKR08/07/2013437.90ILS10/07/2013כיבוד +ציוד
0200B010017312000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900005677חומרת מחשביםKR14/02/20133586.00ILSwi-fi cellular 16 4 10/07/2013אייפד
0200B010017512000040א.ד.ס. סודרי מחשבים בע"מ400012541900005670חומרת מחשביםKR03/06/20132360.00ILS2 10/07/2013תוכנות אופיס
0200B01000044180020011/07/201310.80דואר ומשלוחיםILS11/07/2013דואר מקשר לבוחר
0200B01000044180020011/07/201310.80דואר ומשלוחיםILS11/07/2013דואר מקשר לבוחר
0200B01000194180020011/07/201332.40דואר ומשלוחיםILS11/07/2013דואר מקשר לבוחר
0200B01000194180020011/07/201310.80דואר ומשלוחיםILS11/07/2013דואר מקשר לבוחר
0200B01000194180020011/07/201310.80דואר ומשלוחיםILS11/07/2013דואר מקשר לבוחר
0200B01000194180020011/07/201321.60דואר ומשלוחיםILS11/07/2013דואר מקשר לבוחר
0200B010007541700300אור - סטאר בונים כוכבים בע"מ409621131900005731תחזוקת תקשורתKR19/06/20134000.00ILS11/07/2013מקדמה לבניית אתר אינטרנט
0200B01001224180020011/07/201321.60דואר ומשלוחיםILS11/07/2013דואר מקשר לבוחר



0200B01001614180020011/07/201313.10דואר ומשלוחיםILS11/07/2013דואר מקשר לבוחר
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900736008ציוד משרדי ושונותWA11/07/2013122.07ILS11/07/2013יהודה םישמן ע.פ אלעזר שטר
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900736008ציוד משרדי ושונותWA11/07/201323.18ILS11/07/2013יהודה םישמן ע.פ אלעזר שטר
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900736008ציוד משרדי ושונותWA11/07/201366.34ILS11/07/2013יהודה םישמן ע.פ אלעזר שטר
0200B010014412000040אייבורי מחשבים בע"מ402686181900005772חומרת מחשביםKR03/07/20132490.00ILSLENOVO G58 14/07/2013מחשב נייד
0200B010018141500000המרכז לקידום התרבות, החינוך וההכשרה402215241900005770הוצאות שכר דירהKR14/02/20131583.00ILS1/13 14/07/2013שכ"ד
0200B010001441701050מלאי פריטים כלליים108000804900736991אחזקה  נוי ושונותWA15/07/20132.21ILS15/07/2013איילת אזולאי-ע.פ בןאליעזר
0200B010001441800000מלאי פריטים כלליים108000804900736991ציוד משרדי ושונותWA15/07/20134.14ILS15/07/2013איילת אזולאי-ע.פ בןאליעזר
0200B010001441800260אזולאי אילת300024851900005783פלאפוניםKR01/07/2013548.33ILS7/13 15/07/2013סלולרי
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900737090ציוד משרדי ושונותWA15/07/2013278.84ILS15/07/2013חגית סולומון-ע.פ סולומון
0200B010005141800300זנדברג תמר300374301900005797אירוח וכיבודיםKR08/07/2013566.96ILS15/07/2013כיבוד קל
0200B010005241800000גנאים מסעוד300308241900005796ציוד משרדי ושונותKR07/07/2013700.02ILS15/07/2013ציוד משרדי
0200B010005541700200מלאי פריטים כלליים108000804900737267תחזוקת חומרהWA15/07/201365.00ILS15/07/2013נטע כץ-ע.פ מרדכי יוגב
0200B010005812000040כהן מאיר300389581900005805חומרת מחשביםKR18/02/20132937.00ILSSAMSUNG GALAXC 15/07/2013מחשב טאבלט
0200B010007141500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001577106הוצאות שכר דירהWE15/07/20139000.00ILS15/07/2013
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900737274ציוד משרדי ושונותWA15/07/2013122.07ILS15/07/2013שחר יפרח ע.פ דני דנון
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900737274ציוד משרדי ושונותWA15/07/20136.73ILS15/07/2013שחר יפרח ע.פ דני דנון
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900737274ציוד משרדי ושונותWA15/07/201318.00ILS15/07/2013שחר יפרח ע.פ דני דנון
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900737274ציוד משרדי ושונותWA15/07/201326.00ILS15/07/2013שחר יפרח ע.פ דני דנון
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900737283ציוד משרדי ושונותWA15/07/201315.08ILS15/07/2013שחר יפרח ע.פ דני דנון
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900737283ציוד משרדי ושונותWA15/07/20136.46ILS15/07/2013שחר יפרח ע.פ דני דנון
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900737283ציוד משרדי ושונותWA15/07/201344.95ILS15/07/2013שחר יפרח ע.פ דני דנון
0200B010007941700250רבינוביץ יואב409623541900005786תחזוקת תוכנהKR05/06/20132000.00ILS15/07/2013שירותי אינטרנט
0200B010007941700250רבינוביץ יואב409623541900005787תחזוקת תוכנהKR05/06/20132500.00ILS15/07/2013שירותי אינטרנט
0200B010007941700250רבינוביץ יואב409623541900005788תחזוקת תוכנהKR05/06/20132500.00ILS15/07/2013שירותי אינטרנט
0200B010007941700250רבינוביץ יואב409623541900005789תחזוקת תוכנהKR05/06/20132500.00ILS15/07/2013שירותי אינטרנט
0200B010008241800300מיכאלי מירב300373921900005798אירוח וכיבודיםKR14/02/2013871.90ILS15/07/2013כיבוד להקמת שדולה
0200B010009641700200מלאי פריטים כלליים108000804900737139תחזוקת חומרהWA15/07/201332.76ILS15/07/2013עזרא גבאי ע.פ ציפי חוטובל
0200B010009641800000מלאי פריטים כלליים108000804900737139ציוד משרדי ושונותWA15/07/201361.04ILS15/07/2013עזרא גבאי ע.פ ציפי חוטובל
0200B010010441800300חנאוי ראד409559661900005785אירוח וכיבודיםKR27/05/20131365.01ILS15/07/2013כיבוד קל
0200B010014841800300חנאוי ראד409559661900005785אירוח וכיבודיםKR27/05/20131364.99ILS15/07/2013כיבוד קל
0200B010015041800260כהן הראל300304101900005784פלאפוניםKR14/02/2013215.58ILS2/13 15/07/2013סלולרי
0200B010015441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001134939הוצאות שכר דירהRE10/07/2013-2.76ILS4-9/2013 15/07/2013שכ"ד
0200B010015441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001577083הוצאות שכר דירהWE15/07/201319802.76ILS15/07/2013
0200B010015441700750חיים ושמואל גרוסמן409603541900005803חניהKR10/07/2013678.00ILS4-9/13 15/07/2013חניה
0200B010015641800300חנאוי ראד409559661900005785אירוח וכיבודיםKR27/05/20131365.00ILS15/07/2013כיבוד קל
0200B010015941800000קריב יפעת300352321900005801ציוד משרדי ושונותKR11/06/2013296.00ILS15/07/2013ציוד משרדי
0200B010015941800100בארי דניאל409623661900005799תרגומים והדפסותKR13/05/201393.00ILS15/07/2013עיצוב ברכה לפסח
0200B010015941800260דביר מלכה300374381900005800פלאפוניםKR01/06/2013179.74ILS6/13 15/07/2013סלולרי
0200B010019740004230מקלב ישראל מאיר אורי300307501900005790החזר הוצאות נסיעהKR30/06/2013235.00ILS15/07/2013הוצ' נסיעות למתנדב
0200B010019740004230מקלב ישראל מאיר אורי300307501900005791החזר הוצאות נסיעהKR31/07/2013235.00ILS15/07/2013הוצ' נסיעות למתנדב
0200B010019741800000מקלב ישראל מאיר אורי300307501900005794ציוד משרדי ושונותKR30/06/2013130.87ILS15/07/2013ציוד משרדי
0200B010019741800000מקלב ישראל מאיר אורי300307501900005795ציוד משרדי ושונותKR08/07/201360.00ILS15/07/2013ציוד משרדי
0200B010019741800260מקלב ישראל מאיר אורי300307501900005793פלאפוניםKR13/06/2013117.36ILS6/13 15/07/2013סלולרי
0200B010019741800260מקלב ישראל מאיר אורי300307501900005802פלאפוניםKR13/05/2013117.00ILS6/13 15/07/2013סלולרי
0200B010019741800300מקלב ישראל מאיר אורי300307501900005792אירוח וכיבודיםKR09/07/2013927.59ILS15/07/2013כיבוד קל
0200B010016841700200מלאי פריטים כלליים108000804900737950תחזוקת חומרהWA17/07/2013201.70ILS17/07/2013ריטמן חנן ע.פ יאיר שמיר
0200B010004741800000מלאי פריטים כלליים108000804900738353ציוד משרדי ושונותWA18/07/2013258.24ILS18/07/2013דורית יעקב ע.פ צחי הנגבי
0200B010004741800000מלאי פריטים כלליים108000804900738353ציוד משרדי ושונותWA18/07/2013177.99ILS18/07/2013דורית יעקב ע.פ צחי הנגבי
0200B010005041800300וורצמן אברהם300374311900005846אירוח וכיבודיםKR15/07/2013283.64ILS18/07/2013כיבוד קל



0200B010005441800300ישי אליהו300190591900005845אירוח וכיבודיםKR10/07/2013350.32ILS18/07/2013כיבוד קל
0200B010006841800100אייץ. אס. אי. יו אס איי בע"מ409618981900005842תרגומים והדפסותKR05/04/20131071.00ILS18/07/2013תרגום
0200B010008441700300מיכאלי אברהם300303011900005839תחזוקת תקשורתKR31/05/2013187.07ILS18/07/2013 אינטרנט
0200B010008441800260מיכאלי אברהם300303011900005838פלאפוניםKR07/06/2013114.71ILS6/13 18/07/2013סלולרי
0200B010010341700250למסה מדיה וטכנולוגיות מתקדמות בע"מ405802701900005850תחזוקת תוכנהKR06/06/20135900.00ILS18/07/2013תוכנית-עיצוב דף פייסבוק
0200B010012241700250שי נחמן300310011900005830תחזוקת תוכנהKR20/06/2013432.00ILS18/07/2013אחזקת א5תר אינטרנט
0200B010012241800000שי נחמן300310011900005829ציוד משרדי ושונותKR25/06/201330.00ILS18/07/2013דיו
0200B010012241800000שי נחמן300310011900005831ציוד משרדי ושונותKR13/06/201359.00ILS18/07/2013מטען  אייפון
0200B010012241800000שי נחמן300310011900005832ציוד משרדי ושונותKR28/04/2013119.00ILS18/07/2013מתקן תליה לאיפון ברכב
0200B010012241800300שי נחמן300310011900005836אירוח וכיבודיםKR10/07/20131150.76ILS18/07/2013כיבוד קל
0200B010012241800300שי נחמן300310011900005837אירוח וכיבודיםKR10/07/2013177.40ILS18/07/2013כיבוד קל
0200B010012244000000שי נחמן300310011900005840פרסומיםKR16/06/2013500.00ILS18/07/2013רשימה  ממוחשבת
0200B010015641700350זחאלקה ג'מאל300307401900005847תחזוקה ציוד ומכונוKR17/07/2013320.00ILS18/07/2013תיקון מכשיר  אייפון
0200B010015941708030"קריב יפעת300352321900005849הוצאות שירותי כבליםKR23/05/2013210.00ILS18/07/2013כבלים
0200B010016741700300שמולי יצחק300372991900005825תחזוקת תקשורתKR01/06/201330.00ILS18/07/2013אינטרנט
0200B010016744000000שמולי יצחק300372991900005826פרסומיםKR17/04/201381.63ILS18/07/2013תשלום ע/ פייסבוק
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900005894פלאפוניםKR19/06/2013424.75ILS6/13 21/07/2013סלולרי
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900005895פלאפוניםKR14/06/2013104.50ILS6/13 21/07/2013סלולרי
0200B010001141800300אטיאס אריאל300081161900005893אירוח וכיבודיםKR11/07/2013213.08ILS21/07/2013כיבוד קל
0200B010001112000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900005913חומרת מחשביםKR01/05/20135849.00ILSMACBOOK AIR 11/1.7 21/07/2013מחשב
0200B010001112000050באג מולטיסיסטם בע"מ400162261900005903ריהוט וציוד משרדיKR10/07/20133499.00ILS5 21/07/2013איפון
0200B010001712000040זולפרייס בע"מ409616381900005907חומרת מחשביםKR03/06/2013599.99ILS21/07/2013מחשב נייח + מסך
0200B010001712000040זולפרייס בע"מ409616381900005907חומרת מחשביםKR03/06/20132425.01ILS21/07/2013מחשב נייח + מסך
0200B010001941700200מיי טי אינטראקטיב בע"מ405326241900005878תחזוקת חומרהKR18/06/20131416.00ILS21/07/2013שירות לתוכנה
0200B010001941700250מיי טי אינטראקטיב בע"מ405326241900005900תחזוקת תוכנהKR30/05/20131404.00ILS21/07/2013עיצוב תוכן והעדעות
0200B010003312000040א.א. חצי חינם שיווק מוצרי אלקטרוניק402738371900005910חומרת מחשביםKR07/07/20133790.01ILS2*Samsung NP-530u3c-A02IL21/07/2013
0200B010003312000040א.א. חצי חינם שיווק מוצרי אלקטרוניק402738371900005910חומרת מחשביםKR07/07/20133789.99ILS2*Samsung NP-530u3c-A02IL21/07/2013
0200B010003312000040א.א. חצי חינם שיווק מוצרי אלקטרוניק402738371900005911חומרת מחשביםKR07/07/20136750.00ILSSamsung NP900X3D-A03IL 1321/07/2013
0200B010004412000040שירל מסחר ושרותים (1992) בע"מ401915241900005908חומרת מחשביםKR28/05/20132790.00ILSTablet Samsung Galaxy Not21/07/2013
0200B010004741800000מלאי פריטים כלליים108000804900738753ציוד משרדי ושונותWA21/07/2013129.12ILS21/07/2013דורית יעקב-ע.פ הנגבי
0200B010005141800000איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031700000016ציוד משרדי ושונותKG22/05/2013-3599.00ILS21/07/2013כיסוי למיני איפד
0200B010005141800000איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900005901ציוד משרדי ושונותKR08/05/20133848.00ILS21/07/2013כיסוי למיני איפד
0200B010005112000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900005902חומרת מחשביםKR19/05/20132649.00ILSiPad mini Wi-Fi Cellular21/07/2013
0200B010005441800000ישי אליהו300190591900005885ציוד משרדי ושונותKR10/07/2013395.00ILS21/07/2013מדפסת משולבת
0200B010005412000050ישי אליהו300190591900005912ריהוט וציוד משרדיKR11/07/2013700.00ILSGARMIN 5" 141 21/07/2013מכשיר ניווט
0200B010005541700200מלאי פריטים כלליים108000804900738587תחזוקת חומרהWA21/07/2013-65.00ILS21/07/2013אהרון בן חמו-ע.פ של יוגב
0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900739007ציוד משרדי ושונותWA21/07/2013129.58ILS21/07/2013לילך שלי-ע.פ יריב לוין
0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900739007ציוד משרדי ושונותWA21/07/201310.20ILS21/07/2013לילך שלי-ע.פ יריב לוין
0200B010011141700200מלאי פריטים כלליים108000804900738845תחזוקת חומרהWA21/07/2013201.70ILS21/07/2013רבקה רביץ-ע.פ ריבלין
0200B010011141700250טובי הראל300304971900005886תחזוקת תוכנהKR11/07/201396.00ILS21/07/2013עמוד פייסבוק
0200B010011141700250טובי הראל300304971900005887תחזוקת תוכנהKR13/07/201396.00ILS21/07/2013עמוד פייסבוק
0200B010011141700250טובי הראל300304971900005888תחזוקת תוכנהKR16/07/2013181.28ILS21/07/2013עמוד פייסבוק
0200B010011141700250טובי הראל300304971900005889תחזוקת תוכנהKR02/07/201376.81ILS21/07/2013עמוד פייסבוק
0200B010011141700250טובי הראל300304971900005890תחזוקת תוכנהKR05/07/2013112.00ILS21/07/2013עמוד פייסבוק
0200B010011141700250טובי הראל300304971900005891תחזוקת תוכנהKR09/07/2013112.00ILS21/07/2013עמוד פייסבוק
0200B010011141800000מלאי פריטים כלליים108000804900738847ציוד משרדי ושונותWA21/07/2013122.07ILS21/07/2013רבקה רביץ-ע.פ ריבלין
0200B010013041800000מחאג'נה מוחמד409621251900005909ציוד משרדי ושונותKR09/04/2013350.00ILS21/07/2013מכונת קפה
0200B010013012000050מחאג'נה מוחמד409621251900005909ריהוט וציוד משרדיKR09/04/2013500.00ILS21/07/2013מכונת קפה
0200B010013141800260צור מיקה300306211900005892פלאפוניםKR25/06/201381.00ILS21/07/2013ביפר
0200B010013141800260כבל איתן300310671900005898פלאפוניםKR14/06/2013110.18ILS6/13 21/07/2013סלולרי



0200B010014241800000פרנקל רינה300373881900005870ציוד משרדי ושונותKR09/05/20131000.00ILS21/07/2013מסך לסלולר
0200B010014346000000אייכלר ישראל יצחק300310861900005883ייעוץ  סקרים וחוות דKR04/07/2013400.00ILS21/07/2013אבחון למיון עובד
0200B010002741700250בירן מיכל300305371900005952תחזוקת תוכנהKR30/06/201339.51ILS22/07/2013חשבון גימאיל לחיבור אתר
0200B010002741800300בירן מיכל300305371900005951אירוח וכיבודיםKR25/06/201345.50ILS22/07/2013כיבוד קל
0200B010002744000000בירן מיכל300305371900005953פרסומיםKR10/07/201341.12ILS22/07/2013פרסום בפייסבוק
0200B010002744000000בירן מיכל300305371900005954פרסומיםKR01/07/2013125.17ILS22/07/2013פרסום בפייסבוק
0200B010002744000000בירן מיכל300305371900005955פרסומיםKR18/07/201358.62ILS22/07/2013פרסום בפייסבוק
0200B010002941708030"גלאון זהבה300308621900005958הוצאות שירותי כבליםKR24/06/2013210.00ILS22/07/2013כבלים
0200B010002941800450ידיעות מינויים400114461900005937עיתונים יומיים וקטעיKR17/04/2013140.70ILS.22/07/2013מנוי 762234 (ח"כ גלאון ז
0200B010005141700250זנדברג תמר300374301900005948תחזוקת תוכנהKR01/07/201344.65ILS22/07/2013אינטרנט
0200B010005141700735פריג נור409633311900005926הסעותKR04/07/20132360.00ILS22/07/2013הסעה לדרום
0200B010005141800300זנדברג תמר300374301900005928אירוח וכיבודיםKR15/07/2013365.00ILS22/07/2013כיבוד קל
0200B010005241800250גנאים מסעוד300308241900005925טלפוניםKR07/07/2013204.77ILS6/13 22/07/2013בזק
0200B010006741800250לוי מיקי300374161900005947טלפוניםKR07/07/2013544.12ILS5-6/13 22/07/2013בזק
0200B010007141800050ליצמן יעקב300153711900005936ספרות מקצועיתKR10/07/2013580.01ILS22/07/2013שירותי מידע
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900739260ציוד משרדי ושונותWA22/07/201311.29ILS22/07/2013גרשנקרוין אלי-ע.פ יחמוביץ
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900739260ציוד משרדי ושונותWA22/07/201325.43ILS22/07/2013גרשנקרוין אלי-ע.פ יחמוביץ
0200B010008141800000מזרחי משה300037851900005949ציוד משרדי ושונותKR17/07/2013125.00ILS22/07/2013כיבוד +ציוד
0200B010008141800300מזרחי משה300037851900005949אירוח וכיבודיםKR17/07/201363.00ILS22/07/2013כיבוד +ציוד
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900739361ציוד משרדי ושונותWA22/07/20133.64ILS22/07/2013
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900739361ציוד משרדי ושונותWA22/07/20131.05ILS22/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900739283ציוד משרדי ושונותWA22/07/201386.39ILS22/07/2013רועי גולף-ע.פ סלומינקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900739283ציוד משרדי ושונותWA22/07/20134.08ILS22/07/2013רועי גולף-ע.פ סלומינקי
0200B010010041700300לוין יריב גדעון300311431900005957תחזוקת תקשורתKR10/06/2013100.88ILS22/07/2013אינטרנט
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900739462ציוד משרדי ושונותWA22/07/2013240.75ILS22/07/2013שאין סרסור-ע.פ צרצור
0200B010011141800300ריבלין ראובן רובי300302231900005950אירוח וכיבודיםKR09/07/2013580.00ILS(שתיה) 22/07/2013כיבוד קל
0200B010011441800300עמאר חמד300050521900005956אירוח וכיבודיםKR18/07/2013565.00ILS22/07/2013כיבוד קל
0200B010014241800300פרנקל רינה300373881900005933אירוח וכיבודיםKR02/07/201326.40ILS22/07/2013כיבוד קל
0200B010016541800260דולז'נסקי אינה300331601900005940פלאפוניםKR13/07/20130.35ILS7/13 22/07/2013סלולרי
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900739458ציוד משרדי ושונותWA22/07/20131.48ILS22/07/2013
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900739458ציוד משרדי ושונותWA22/07/201361.04ILS22/07/2013
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900739458ציוד משרדי ושונותWA22/07/20139.18ILS22/07/2013
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900739459ציוד משרדי ושונותWA22/07/20132.21ILS22/07/2013אודליה דיין-ע.פ של שיטה
0200B010019741800260גולומב ישראל יצחק300305951900005932פלאפוניםKR01/06/201343.37ILS6/13 22/07/2013סלולרי
0200B010000441800300חוף התמרים עכו בעמ400010601900005994אירוח וכיבודיםKR15/07/2013466.00ILS23/07/2013כיבוד קל
0200B010002012000040ברכה מוחמד300307431900005989חומרת מחשביםKR23/06/20131106.02ILS23/07/2013תוכנת אופיס
0200B010004741800000מלאי פריטים כלליים108000804900739527ציוד משרדי ושונותWA23/07/2013274.34ILS23/07/2013דורית יעקב ע.פ צחי הנגבי
0200B010005912000040א.א. חצי חינם שיווק מוצרי אלקטרוניק402738371900005986חומרת מחשביםKR23/07/20133895.00ILSdell vostro rd33-6435 13.23/07/2013
0200B010006141708030"כץ חיים300304391900005965הוצאות שירותי כבליםKR31/05/2013210.00ILS23/07/2013כבלים
0200B010006141708030"כץ חיים300304391900005995הוצאות שירותי כבליםKR30/06/2013210.00ILS23/07/2013כבלים
0200B010006141800050כץ חיים300304391900005961ספרות מקצועיתKR03/04/201341.31ILS23/07/2013ספרות מקצועית
0200B010006141800050כץ חיים300304391900005964ספרות מקצועיתKR23/07/2013481.86ILS23/07/2013ספרות מקצועית
0200B010006141800260כץ חיים300304391900005966פלאפוניםKR21/06/201369.92ILS6/13 23/07/2013סלולרי
0200B010006141800300כץ חיים300304391900005997אירוח וכיבודיםKR18/07/2013228.00ILS23/07/2013כיבוד קל
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900739980ציוד משרדי ושונותWA23/07/201326.54ILS23/07/2013
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900739980ציוד משרדי ושונותWA23/07/201323.86ILS23/07/2013
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900739980ציוד משרדי ושונותWA23/07/201353.94ILS23/07/2013
0200B010008441800000מיכאלי אברהם300303011900005987ציוד משרדי ושונותKR21/07/2013445.00ILS23/07/2013תוכנת אופיס+תוספות
0200B010008412000040מיכאלי אברהם300303011900005987חומרת מחשביםKR21/07/2013885.00ILS23/07/2013תוכנת אופיס+תוספות
0200B010010341700300סוייד חנא300307421900005962תחזוקת תקשורתKR21/05/2013371.87ILS23/07/2013אינטרנט



0200B010013041800260חוסרי וסים300310331900005990פלאפוניםKR01/07/201379.91ILS7/13 23/07/2013סלולרי
0200B010015441700250וויז גרופ מדיה בע"מ408253321900005963תחזוקת תוכנהKR30/06/2013472.00ILS23/07/2013אחסון אתר
0200B010015841800300קלדרון רות300373681900005998אירוח וכיבודיםKR22/07/2013244.18ILS23/07/2013כיבוד קל
0200B010015941700730קריב יפעת300352321900005993הסעותKR22/07/2013294.40ILS23/07/2013נסיעה לנתב"ג
0200B010003841700200מלאי פריטים כלליים108000804900740258תחזוקת חומרהWA24/07/2013201.70ILS24/07/2013אמיר קורן ע.פ עומר בר לב
0200B010003841700200מלאי פריטים כלליים108000804900740259תחזוקת חומרהWA24/07/2013201.70ILS24/07/2013אמיר קורן ע.פ עומר בר לב
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900740286ציוד משרדי ושונותWA24/07/20135.67ILS24/07/2013שירי נאור-ע.פ טופורובסקי
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900740256ציוד משרדי ושונותWA24/07/2013-10.97ILS24/07/2013זנה ישראלוב ע.פ אמנון כהן
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900740241ציוד משרדי ושונותWA24/07/201310.97ILS24/07/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900740241ציוד משרדי ושונותWA24/07/2013200.79ILS24/07/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900740241ציוד משרדי ושונותWA24/07/2013122.07ILS24/07/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900740241ציוד משרדי ושונותWA24/07/201332.54ILS24/07/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900740256ציוד משרדי ושונותWA24/07/20138.20ILS24/07/2013זנה ישראלוב ע.פ אמנון כהן
0200B010006541800000מלאי פריטים כלליים108000804900740263ציוד משרדי ושונותWA24/07/201357.79ILS24/07/2013יעל שנער-ע.פ לימור לבנת
0200B010006541800000מלאי פריטים כלליים108000804900740263ציוד משרדי ושונותWA24/07/201361.03ILS24/07/2013יעל שנער-ע.פ לימור לבנת
0200B010006541800000מלאי פריטים כלליים108000804900740263ציוד משרדי ושונותWA24/07/20131.61ILS24/07/2013יעל שנער-ע.פ לימור לבנת
0200B010006541800000מלאי פריטים כלליים108000804900740263ציוד משרדי ושונותWA24/07/20134.49ILS24/07/2013יעל שנער-ע.פ לימור לבנת
0200B010006541800000מלאי פריטים כלליים108000804900740284ציוד משרדי ושונותWA24/07/201313.27ILS24/07/2013יעל שנער-ע.פ לימור לבנת
0200B010007941700200מלאי פריטים כלליים108000804900740244תחזוקת חומרהWA24/07/201339.79ILS24/07/2013עודד צהרי-ע.פ יחימוביץ
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900740244ציוד משרדי ושונותWA24/07/2013197.73ILS24/07/2013עודד צהרי-ע.פ יחימוביץ
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900740244ציוד משרדי ושונותWA24/07/201320.51ILS24/07/2013עודד צהרי-ע.פ יחימוביץ
0200B010008141700200מלאי פריטים כלליים108000804900740200תחזוקת חומרהWA24/07/2013104.13ILS24/07/2013מנדי שקד-ע.פ משה מזרחי
0200B010008141800000מזרחי משה300037851900006009ציוד משרדי ושונותKR07/07/201360.00ILS24/07/2013מסגרת עץ
0200B010008441700200מלאי פריטים כלליים108000804900740146תחזוקת חומרהWA24/07/2013201.70ILS24/07/2013יצחק לב ארי-ע.פ מיכאלי
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900739989ציוד משרדי ושונותWA24/07/201343.06ILS24/07/2013נרקיס אדוארד ע.פ משולם נה
0200B010012941000015פריג' עיסווי300390141900006012אגרותKR16/07/20131786.00ILS24/07/2013החזר אגרת בג"ץ
0200B010012941800000פריג' עיסווי300390141900006010ציוד משרדי ושונותKR16/07/2013102.00ILS24/07/2013ציוד משרדי
0200B010013041800300מחאג'נה מוחמד409621251900006006אירוח וכיבודיםKR18/07/2013340.00ILS24/07/2013קפסולות קפה
0200B010014441800000מלאי פריטים כלליים108000804900740010ציוד משרדי ושונותWA24/07/201375.41ILS24/07/2013
0200B010015441800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900006007אירוח וכיבודיםKR17/07/2013248.49ILS24/07/2013כיבוד בשדולה
0200B010015841800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900006007אירוח וכיבודיםKR17/07/2013248.51ILS24/07/2013כיבוד בשדולה
0200B010015912000040א.ר קשרי מחשב בע"מ405325701900006013חומרת מחשביםKR23/07/20134386.00ILSIPAD 4 64GB24/07/2013
0200B010017512000040א.ד.ס. סודרי מחשבים בע"מ400012541900006015חומרת מחשביםKR31/05/20133093.00ILS.LENOVO U310 24/07/2013מחשב
0200B010003841700200מלאי פריטים כלליים108000804900740581תחזוקת חומרהWA25/07/2013201.70ILS25/07/2013
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900740581ציוד משרדי ושונותWA25/07/201336.00ILS25/07/2013
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900741160ציוד משרדי ושונותWA28/07/2013240.76ILS28/07/2013תמי זגורי-ע.פ אטיאס
0200B010001641800260אבו סעלוק סקר300390131900006047פלאפוניםKR01/03/201379.26ILS3/13 28/07/2013סלולרי
0200B010001641800260אבו סעלוק סקר300390131900006049פלאפוניםKR01/05/20137.03ILS5/13 28/07/2013סלולרי
0200B010001641800260אבו סעלוק סקר300390131900006050פלאפוניםKR01/06/201330.06ILS6/13 28/07/2013סלולרי
0200B010001641800260אבו סעלוק סקר300390131900006051פלאפוניםKR01/07/201356.48ILS7/13 28/07/2013סלולרי
0200B010002141800000אילטוב רוברט300303081900006038ציוד משרדי ושונותKR24/07/2013175.00ILS28/07/2013ציוד משרדי +ספרות מקצועית
0200B010002141800050אילטוב רוברט300303081900006038ספרות מקצועיתKR24/07/2013114.00ILS28/07/2013ציוד משרדי +ספרות מקצועית
0200B010002141800250אילטוב רוברט300303081900006039טלפוניםKR01/05/2013106.04ILS3/13 28/07/2013בזק
0200B010002141800250אילטוב רוברט300303081900006040טלפוניםKR31/05/2013106.25ILS4/13 28/07/2013בזק
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900006034אירוח וכיבודיםKR23/07/201382.20ILS28/07/2013כיבוד קל
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900006035אירוח וכיבודיםKR24/07/2013422.00ILS28/07/2013כיבוד קל
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900006036אירוח וכיבודיםKR24/07/2013454.00ILS28/07/2013כיבוד קל
0200B010003841800300בר לב עמר ישראל300379231900006032אירוח וכיבודיםKR23/07/2013198.70ILS28/07/2013כיבוד קל
0200B010006541708030"לבנת לימור אהבה300166781900006029הוצאות שירותי כבליםKR23/05/2013210.00ILS28/07/2013כבלים
0200B010006541708030"לבנת לימור אהבה300166781900006030הוצאות שירותי כבליםKR24/01/2013210.00ILS28/07/2013כבלים



0200B010006641800300לוי אבקסיס אורלי300303811900006033אירוח וכיבודיםKR23/07/201370.10ILS28/07/2013כיבוד קל
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900006056פלאפוניםKR01/07/2013579.32ILS7/13 28/07/2013סלולרי
0200B010011641700300שיטרית מאיר300002161900006046תחזוקת תקשורתKR21/06/201325.26ILS28/07/2013 אינטרנט
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900006052פלאפוניםKR21/06/2013523.42ILS6/13 28/07/2013סלולרי
0200B010013141700250הלחמי אסף יצחק405321091900006031תחזוקת תוכנהKR23/07/20131133.00ILS28/07/2013אחסון אתר
0200B010015346000000נזרי מלכה ליבנת409595721900006027ייעוץ  סקרים וחוות דKR07/07/20134720.00ILS28/07/2013ייעוץ תקשורתי
0200B010015641708030"זחאלקה ג'מאל300307401900006028הוצאות שירותי כבליםKR30/06/2013209.78ILS28/07/2013כבלים
0200B010016141800260רוזנטל משה מיכאל300373121900006054פלאפוניםKR01/07/201369.56ILS7/13 28/07/2013סלולרי
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006042תחזוקת תוכנהKR10/06/2013327.97ILS28/07/2013פרסום בפייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006043תחזוקת תוכנהKR14/06/201375.41ILS28/07/2013פרסום בפייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006044תחזוקת תוכנהKR20/06/2013219.74ILS28/07/2013פרסום בפייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006045תחזוקת תוכנהKR23/06/201360.26ILS28/07/2013פרסום בפייסבוק
0200B010017541800300תמנו פנינה (פנחש)300379291900006037אירוח וכיבודיםKR24/07/2013128.53ILS28/07/2013כיבוד קל
0200B010001641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001147914הוצאות שכר דירהRE08/07/2013-123.90ILS14.6-14.9 29/07/2013שכ"ד
0200B010001641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001587433הוצאות שכר דירהWE29/07/201314223.72ILS29/07/2013
0200B010001941800000מלאי פריטים כלליים108000804900741463ציוד משרדי ושונותWA29/07/201326.54ILS29/07/2013מיכל יהושע-ע.פ יעלון
0200B010002141800000אילטוב רוברט300303081900006091ציוד משרדי ושונותKR24/07/201370.00ILS29/07/2013ציוד תקשורת
0200B010002141800000אילטוב רוברט300303081900006092ציוד משרדי ושונותKR24/07/201330.00ILS29/07/2013מטען
0200B010004341700200מלאי פריטים כלליים108000804900741722תחזוקת חומרהWA29/07/2013201.70ILS29/07/2013אפרים אבידני-ניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900741506ציוד משרדי ושונותWA29/07/2013172.78ILS29/07/2013דבורה נעים-ע.פניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900741506ציוד משרדי ושונותWA29/07/201323.18ILS29/07/2013דבורה נעים-ע.פניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900741506ציוד משרדי ושונותWA29/07/201344.04ILS29/07/2013דבורה נעים-ע.פניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900741506ציוד משרדי ושונותWA29/07/201317.32ILS29/07/2013דבורה נעים-ע.פניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900741506ציוד משרדי ושונותWA29/07/201321.88ILS29/07/2013דבורה נעים-ע.פניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900741506ציוד משרדי ושונותWA29/07/201319.29ILS29/07/2013דבורה נעים-ע.פניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900741659ציוד משרדי ושונותWA29/07/201389.00ILS29/07/2013דבורה נעים-ע.פניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900741659ציוד משרדי ושונותWA29/07/201364.35ILS29/07/2013דבורה נעים-ע.פניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900741659ציוד משרדי ושונותWA29/07/201326.33ILS29/07/2013דבורה נעים-ע.פניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900741721ציוד משרדי ושונותWA29/07/2013259.93ILS29/07/2013אפרים אבידני-ניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900741721ציוד משרדי ושונותWA29/07/201314.62ILS29/07/2013אפרים אבידני-ניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900741721ציוד משרדי ושונותWA29/07/201323.18ILS29/07/2013אפרים אבידני-ניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900741721ציוד משרדי ושונותWA29/07/201328.87ILS29/07/2013אפרים אבידני-ניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900741721ציוד משרדי ושונותWA29/07/201339.50ILS29/07/2013אפרים אבידני-ניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900741721ציוד משרדי ושונותWA29/07/201386.39ILS29/07/2013אפרים אבידני-ניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900741721ציוד משרדי ושונותWA29/07/2013150.83ILS29/07/2013אפרים אבידני-ניסים זאב
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900741721ציוד משרדי ושונותWA29/07/2013112.34ILS29/07/2013אפרים אבידני-ניסים זאב
0200B010005641700250וולברג רחל403773851900006077תחזוקת תוכנהKR24/07/20134673.00ILS29/07/2013תחזוקת תוכנה
0200B010006344000000טלאול קונטקט סנטר בע"מ402110641900006083פרסומיםKR28/02/2013659.65ILS29/07/2013מסרון
0200B010006344000000טלאול קונטקט סנטר בע"מ402110641900006084פרסומיםKR31/05/20131778.40ILS29/07/2013חיוג הודעות קולית
0200B010006344000000טלאול קונטקט סנטר בע"מ402110641900006085פרסומיםKR31/03/2013726.52ILS29/07/2013חיוג הודעות קולית
0200B010006541708030"לבנת לימור אהבה300166781900006096הוצאות שירותי כבליםKR24/06/2013210.00ILS29/07/2013כבלים
0200B010006541800000מלאי פריטים כלליים108000804900741292ציוד משרדי ושונותWA29/07/201325.12ILS29/07/2013יעל שנער ע.פ לימור ליבנת
0200B010006541800000מלאי פריטים כלליים108000804900741292ציוד משרדי ושונותWA29/07/20138.81ILS29/07/2013יעל שנער ע.פ לימור ליבנת
0200B010007841800300חסון אדוי ישראל300308871900006093אירוח וכיבודיםKR29/07/201372.00ILS29/07/2013כיבוד
0200B010008241700250הקולר הכחול בע"מ409577551900006080תחזוקת תוכנהKR15/07/20134425.00ILS29/07/2013אתר אינטרנט
0200B010008241700250הקולר הכחול בע"מ409577551900006081תחזוקת תוכנהKR20/06/20134720.00ILS29/07/2013ניהול תוכן ברשתות חברתיות
0200B010008441701050מלאי פריטים כלליים108000804900741462אחזקה  נוי ושונותWA29/07/20135.52ILS29/07/2013אורלי שמעוני ע.פ אברהם מי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900741462ציוד משרדי ושונותWA29/07/201376.29ILS29/07/2013אורלי שמעוני ע.פ אברהם מי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900741462ציוד משרדי ושונותWA29/07/20135.10ILS29/07/2013אורלי שמעוני ע.פ אברהם מי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900741462ציוד משרדי ושונותWA29/07/201323.18ILS29/07/2013אורלי שמעוני ע.פ אברהם מי



0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900741462ציוד משרדי ושונותWA29/07/20139.64ILS29/07/2013אורלי שמעוני ע.פ אברהם מי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900741462ציוד משרדי ושונותWA29/07/201372.24ILS29/07/2013אורלי שמעוני ע.פ אברהם מי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900741462ציוד משרדי ושונותWA29/07/201336.00ILS29/07/2013אורלי שמעוני ע.פ אברהם מי
0200B010008741700250נהרי משולם300060731900006099תחזוקת תוכנהKR28/06/2013225.66ILS29/07/2013אינטרנט
0200B010010041700300לוין יריב גדעון300311431900006087תחזוקת תקשורתKR10/07/2013101.62ILS29/07/2013אינטרנט
0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900741383ציוד משרדי ושונותWA29/07/2013402.20ILS29/07/2013לילך שלי-ע.פ יריב לוין
0200B010011641700200מלאי פריטים כלליים108000804900741670תחזוקת חומרהWA29/07/2013201.70ILS29/07/2013מורן בן משה ע.פ מאיר שטרי
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900741676ציוד משרדי ושונותWA29/07/2013-4.52ILS29/07/2013אמונה
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900741675ציוד משרדי ושונותWA29/07/20131.55ILS29/07/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900741675ציוד משרדי ושונותWA29/07/20138.81ILS29/07/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900741675ציוד משרדי ושונותWA29/07/20133.23ILS29/07/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900741675ציוד משרדי ושונותWA29/07/20134.08ILS29/07/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900741675ציוד משרדי ושונותWA29/07/20133.90ILS29/07/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900741675ציוד משרדי ושונותWA29/07/201310.25ILS29/07/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900741675ציוד משרדי ושונותWA29/07/20134.52ILS29/07/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900741676ציוד משרדי ושונותWA29/07/201326.28ILS29/07/2013אמונה
0200B010012141800260רגב מרים300308271900006086פלאפוניםKR08/07/201390.35ILS7/13 29/07/2013סלולרי
0200B010014241800300פרנקל רינה300373881900006094אירוח וכיבודיםKR29/07/201390.00ILS29/07/2013כיבוד
0200B010015341800260ביפר תקשורת ישראל בע"מ400012271900006078פלאפוניםKR03/07/2013282.00ILS29/07/2013ע/ ח"כ גמליאל
0200B010015341800300גמליאל דמרי גילה300311521900006090אירוח וכיבודיםKR24/07/2013265.50ILS29/07/2013כיבוד
0200B010015641800260זחאלקה ג'מאל300307401900006098פלאפוניםKR19/07/2013135.70ILS7/13 29/07/2013סלולרי
0200B010016441700250שלוש אסטרטגיה ותוצאות בע"מ409522841900006079תחזוקת תוכנהKR29/06/20131652.00ILS29/07/2013ניהול תוכן ברשתות חברתיות
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900741633ציוד משרדי ושונותWA29/07/201361.04ILS29/07/2013אינה דולזנסקי ע.פ עפר שלח
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900741633ציוד משרדי ושונותWA29/07/201366.34ILS29/07/2013אינה דולזנסקי ע.פ עפר שלח
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900741633ציוד משרדי ושונותWA29/07/201311.34ILS29/07/2013אינה דולזנסקי ע.פ עפר שלח
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900741633ציוד משרדי ושונותWA29/07/201399.67ILS29/07/2013אינה דולזנסקי ע.פ עפר שלח
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900741633ציוד משרדי ושונותWA29/07/20138.81ILS29/07/2013אינה דולזנסקי ע.פ עפר שלח
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900741633ציוד משרדי ושונותWA29/07/20133.09ILS29/07/2013אינה דולזנסקי ע.פ עפר שלח
0200B010016741800050שמולי יצחק300372991900006088ספרות מקצועיתKR24/07/2013118.00ILS29/07/2013כיבוד +ספרות
0200B010016741800300שמולי יצחק300372991900006088אירוח וכיבודיםKR24/07/2013962.64ILS29/07/2013כיבוד +ספרות
0200B010016744000000שמולי יצחק300372991900006089פרסומיםKR14/07/2013295.00ILSSMS 29/07/2013רכישת בנק
0200B010016841800000מלאי פריטים כלליים108000804900741461ציוד משרדי ושונותWA29/07/201314.77ILS29/07/2013חנן רטמן-ע.פ יאיר שמיר
0200B010016841800000מלאי פריטים כלליים108000804900741461ציוד משרדי ושונותWA29/07/201325.00ILS29/07/2013חנן רטמן-ע.פ יאיר שמיר
0200B010016841800000מלאי פריטים כלליים108000804900741461ציוד משרדי ושונותWA29/07/201364.00ILS29/07/2013חנן רטמן-ע.פ יאיר שמיר
0200B010016841800000מלאי פריטים כלליים108000804900741461ציוד משרדי ושונותWA29/07/20130.22ILS29/07/2013חנן רטמן-ע.פ יאיר שמיר
0200B010005641800250כהן אמנון300303091900006131טלפוניםKR07/07/2013145.25ILS5-6/13 30/07/2013בזק
0200B010008741800250נהרי משולם300060731900006112טלפוניםKR22/07/2013203.53ILS6/13 30/07/2013בזק
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900006110פלאפוניםKR07/07/2013231.16ILS7/13 30/07/2013מודם
0200B010009641800000מלאי פריטים כלליים108000804900741890ציוד משרדי ושונותWA30/07/201315.46ILS30/07/2013עזרא גבאי ע.פ ציפי חוטובל
0200B010009641800000מלאי פריטים כלליים108000804900741890ציוד משרדי ושונותWA30/07/201344.04ILS30/07/2013עזרא גבאי ע.פ ציפי חוטובל
0200B010009641800000מלאי פריטים כלליים108000804900741890ציוד משרדי ושונותWA30/07/201350.86ILS30/07/2013עזרא גבאי ע.פ ציפי חוטובל
0200B010009641800000מלאי פריטים כלליים108000804900741890ציוד משרדי ושונותWA30/07/201310.20ILS30/07/2013עזרא גבאי ע.פ ציפי חוטובל
0200B010009641800300חוטובלי צפורה300304481900006249אירוח וכיבודיםKR22/07/201319.80ILS30/07/2013כיבוד קל
0200B010009741701050מלאי פריטים כלליים108000804900741992אחזקה  נוי ושונותWA30/07/20134.42ILS30/07/2013
0200B010009741701050מלאי פריטים כלליים108000804900741992אחזקה  נוי ושונותWA30/07/20131.62ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/201364.98ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/201323.18ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/201326.00ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/201311.29ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/20136.03ILS30/07/2013



0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/201330.76ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/201361.03ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/20133.23ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/201312.34ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/20130.65ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/201311.70ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/20138.46ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/201320.89ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/20137.32ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/20136.18ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/201319.88ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/201310.94ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/201326.34ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/201343.06ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/20131.16ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/20135.90ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/20134.08ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/201311.55ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/201318.89ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/20134.47ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/20135.24ILS30/07/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900741992ציוד משרדי ושונותWA30/07/20130.23ILS30/07/2013
0200B010011544000000מזרחי רועי409646241900006132פרסומיםKR30/05/20131813.50ILS30/07/2013צילומי פורטרט
0200B010011641800450שיטרית מאיר300002161900006109עיתונים יומיים וקטעיKR14/07/2013390.48ILS30/07/2013עיתון ידיעות ממוחשב
0200B010015441800260שויקי איל300043321900006127פלאפוניםKR01/07/2013702.13ILS7/13 30/07/2013סלולרי
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900741817ציוד משרדי ושונותWA30/07/201320.35ILS30/07/2013יעל צלניק ע.פ רות קלדרון
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900741817ציוד משרדי ושונותWA30/07/2013117.97ILS30/07/2013יעל צלניק ע.פ רות קלדרון
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900741817ציוד משרדי ושונותWA30/07/201314.56ILS30/07/2013יעל צלניק ע.פ רות קלדרון
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900741817ציוד משרדי ושונותWA30/07/201313.00ILS30/07/2013יעל צלניק ע.פ רות קלדרון
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900741817ציוד משרדי ושונותWA30/07/20131.51ILS30/07/2013יעל צלניק ע.פ רות קלדרון
0200B010016241800260צירולניק יוליה300309451900006119פלאפוניםKR19/07/201313.67ILS7/13 30/07/2013סלולרי
0200B010016741800260בסון אייל300373001900006120פלאפוניםKR21/07/2013307.21ILS7/13 30/07/2013סלולרי
0200B010000441700200מלאי פריטים כלליים108000804900742230תחזוקת חומרהWA31/07/2013198.94ILS31/07/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900742230ציוד משרדי ושונותWA31/07/2013280.84ILS31/07/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900742230ציוד משרדי ושונותWA31/07/2013163.32ILS31/07/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900742230ציוד משרדי ושונותWA31/07/2013251.38ILS31/07/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900742230ציוד משרדי ושונותWA31/07/2013143.59ILS31/07/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900742230ציוד משרדי ושונותWA31/07/2013132.00ILS31/07/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900742230ציוד משרדי ושונותWA31/07/2013205.07ILS31/07/2013
0200B010002340004000שכר בארץ40004000100006099שכר בארץSA31/07/20133226.58ILS31/07/2013חפיפה - מרים + מור
0200B010002941000015גלאון זהבה300308621900006258אגרותKR29/07/2013100.00ILS31/07/2013אגרת חוק חופש המידע
0200B010002941800300גלאון זהבה300308621900006240אירוח וכיבודיםKR26/06/201364.32ILS31/07/2013כיבוד קל
0200B010002941800300גלאון זהבה300308621900006242אירוח וכיבודיםKR05/05/201389.47ILS31/07/2013כיבוד קל
0200B010004941700200מלאי פריטים כלליים108000804900742285תחזוקת חומרהWA31/07/201332.76ILS31/07/2013
0200B010005141800260זנדברג תמר300374301900006236פלאפוניםKR14/02/201351.46ILS2/13 31/07/2013סלולרי
0200B010005341800300טופורובסקי בועז300373251900006239אירוח וכיבודיםKR30/06/201351.00ILS31/07/2013כיבוד קל
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900742292ציוד משרדי ושונותWA31/07/201371.01ILS31/07/2013נטע כץ-ע.פ מרדכי יוגב
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900742344ציוד משרדי ושונותWA31/07/2013240.75ILS31/07/2013בני דורון
0200B010006241800260שרייר עמליה300390571900006255פלאפוניםKR07/06/201350.60ILS6/13 31/07/2013סלולרי
0200B010006641800300לוי אבקסיס אורלי300303811900006245אירוח וכיבודיםKR30/07/2013213.90ILS31/07/2013כיבוד קל



0200B010006641800300לוי אבקסיס אורלי300303811900006247אירוח וכיבודיםKR30/07/2013297.20ILS31/07/2013כיבוד קל
0200B010009641800000חוטובלי צפורה300304481900006248ציוד משרדי ושונותKR17/07/201350.00ILS31/07/2013מטען
0200B010009641800300חוטובלי צפורה300304481900006250אירוח וכיבודיםKR17/07/2013194.40ILS31/07/2013כיבוד קל
0200B010010341500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001589732הוצאות שכר דירהWE31/07/201312106.80ILS31/07/2013
0200B010010341500000שופאני יוסף405320429001150768הוצאות שכר דירהRE27/07/2013158.52ILS31/07/2013שכ"ד 2-7 /13 + חשמל
0200B010010341700300סוייד חנא300307421900006246תחזוקת תקשורתKR21/06/2013409.75ILS31/07/2013אינטרנט
0200B010010440004000שכר בארץ40004000100006327שכר בארץSA31/07/201313522.90ILS31/07/2013חפיפה- שאדי + חאלד תיתי
0200B010010441800000גטאס באסל300373771900006251ציוד משרדי ושונותKR30/07/2013605.00ILS31/07/2013מטען+סוללה
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900742293ציוד משרדי ושונותWA31/07/201319.09ILS31/07/2013
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900742293ציוד משרדי ושונותWA31/07/201375.41ILS31/07/2013
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900742293ציוד משרדי ושונותWA31/07/201364.98ILS31/07/2013
0200B010012741800450סקופר בע"מ404069481900006259עיתונים יומיים וקטעיKR25/07/20132676.24ILS31/07/2013שירותי     מידע
0200B010013541800250ביבי אריה300310221900006215טלפוניםKR23/06/201383.39ILS051331/07/2013פלאפון
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900006252פלאפוניםKR21/07/2013185.00ILS7/13 31/07/2013סלולרי
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900006253פלאפוניםKR21/07/2013102.73ILS7/13 31/07/2013סלולרי
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900742203ציוד משרדי ושונותWA31/07/20133.09ILS31/07/2013
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900742203ציוד משרדי ושונותWA31/07/20134.49ILS31/07/2013
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900742203ציוד משרדי ושונותWA31/07/20134.98ILS31/07/2013
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900742203ציוד משרדי ושונותWA31/07/201323.18ILS31/07/2013
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900742203ציוד משרדי ושונותWA31/07/201314.56ILS31/07/2013
0200B010002141700250פונשטיין סרגיי409647931900006291תחזוקת תוכנהKR28/07/20133540.00ILS01/08/2013אינטרנט
0200B010002141700250פונשטיין סרגיי409647931900006292תחזוקת תוכנהKR20/06/20133540.00ILS01/08/2013אינטרנט
0200B010002141800000אלפא. א. מחשבים בע"מ404127121900006269ציוד משרדי ושונותKR24/07/2013940.00ILSsamsung sam-clx-3305fw co01/08/2013
0200B010002112000050אלפא. א. מחשבים בע"מ404127121900006269ריהוט וציוד משרדיKR24/07/20131648.00ILSsamsung sam-clx-3305fw co01/08/2013
0200B010003312000040א.א. חצי חינם שיווק מוצרי אלקטרוניק402738371900006270חומרת מחשביםKR28/07/2013790.00ILS2013 01/08/2013אופיס
0200B010003312000040א.א. חצי חינם שיווק מוצרי אלקטרוניק402738371900006271חומרת מחשביםKR28/07/2013790.00ILS2013 01/08/2013אופיס
0200B010003312000040א.א. חצי חינם שיווק מוצרי אלקטרוניק402738371900006272חומרת מחשביםKR28/07/2013790.00ILS2013 01/08/2013אופיס
0200B010003441700250פרוגרמה 17 בע"מ409679071900006293תחזוקת תוכנהKR17/07/20137080.00ILS01/08/2013אינטרנט
0200B010003441800450ג'רוזלם פוסט בע"מ400014171900006296עיתונים יומיים וקטעיKR27/05/2013468.00ILS01/08/2013מגזין סופהשבוע
0200B010003441800450ג'רוזלם פוסט בע"מ400014171900006297עיתונים יומיים וקטעיKR27/05/2013468.00ILS01/08/2013מגזין סופהשבוע
0200B010004341700300זאב נסים מרדכי300307051900006295תחזוקת תקשורתKR23/06/2013237.55ILS01/08/2013אינטרנט
0200B010004341800000התשואל רונן חיים404751381900006277ציוד משרדי ושונותKR17/06/2013740.00ILSBROTHER MSCJ6510DW 01/08/2013מדפסת
0200B010004341800300זאב נסים מרדכי300307051900006282אירוח וכיבודיםKR29/07/201313.20ILS01/08/2013כיבוד קל
0200B010004341800450יום ליום תקשורת (2002) בע"מ401276551900006294עיתונים יומיים וקטעיKR31/01/2013545.00ILS01/08/2013עיתון יום ליום
0200B010004312000040התשואל רונן חיים404751381900006277חומרת מחשביםKR17/06/20131440.00ILSBROTHER MSCJ6510DW 01/08/2013מדפסת
0200B010006240004230לביא עליזה300374291900006301החזר הוצאות נסיעהKR31/07/2013456.00ILS01/08/2013נסיעות למתנדב
0200B010006241800000לביא עליזה300374291900006300ציוד משרדי ושונותKR23/07/2013167.20ILS01/08/2013ציוד משרדי
0200B010008441700300מיכאלי אברהם300303011900006290תחזוקת תקשורתKR30/06/2013188.62ILS01/08/2013אינטרנט
0200B010008441800260מיכאלי אברהם300303011900006289פלאפוניםKR07/07/2013115.50ILS7/13 01/08/2013סלולרי
0200B010009141800000מצנע עמרם300373811900006284ציוד משרדי ושונותKR31/07/201331.40ILS01/08/2013כיבוד קל+ציוד
0200B010009141800300מצנע עמרם300373811900006284אירוח וכיבודיםKR31/07/201353.80ILS01/08/2013כיבוד קל+ציוד
0200B010011112000050איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900006268ריהוט וציוד משרדיKR08/05/20132399.00ILS4 01/08/2013איפון
0200B010011241800260פייגלין משה זלמן300373461900006288פלאפוניםKR08/05/2013221.81ILS5/13 01/08/2013סלולרי
0200B010011412000040עטאללה אסלאן409677551900006267חומרת מחשביםKR29/07/20133100.00ILShp pavilion 15-b100sj01/08/2013
0200B010011612000050שיטרית מאיר300002161900006273ריהוט וציוד משרדיKR11/07/2013681.00ILSECLIPSE 9333 01/08/2013מגרסת נייר
0200B010011941700250סימפלי סמרט בע"מ400048431900006298תחזוקת תוכנהKR23/06/2013283.20ILS01/08/2013אחסנת אינטרנט
0200B010013041800000ראמא - מכשירי כתיבה וציוד משרדי בע"408182511900006299ציוד משרדי ושונותKR14/07/2013127.00ILS01/08/2013תיק מנילה
0200B010013041800260אגבאריה עפו300303271900006302פלאפוניםKR07/07/2013211.69ILS7/13 01/08/2013סלולרי
0200B010016341800300שטבון יונתן300373301900006281אירוח וכיבודיםKR09/07/2013269.01ILS01/08/2013כיבוד קל
0200B010016341800300שטבון יונתן300373301900006283אירוח וכיבודיםKR19/02/2013290.12ILS01/08/2013כיבוד קל



0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900742934ציוד משרדי ושונותWA04/08/201364.98ILS04/08/2013מרינה ע.פ דוד רותם
0200B010002041708030"ברכה מוחמד300307431900006325הוצאות שירותי כבליםKR30/06/2013210.00ILS5/13 05/08/2013כבלים
0200B010008741700300נהרי משולם300060731900006321תחזוקת תקשורתKR28/07/2013253.63ILS7/13 05/08/2013נטויזן
0200B010009644000000סלקט בע"מ400096631900006317פרסומיםKR31/03/20133949.00ILS3/13 05/08/2013הודעות
0200B010015941805000קריב יפעת300352321900006324הוצאות משרדיות - שונKR25/07/2013155.30ILS05/08/2013ציוד משרדי
0200B010016741800450שמולי יצחק300372991900006319עיתונים יומיים וקטעיKR29/06/2013115.54ILS05/08/2013גלובס
0200B010016744000000שמולי יצחק300372991900006318פרסומיםKR25/07/2013500.00ILS05/08/2013רכישת קובץ חברים
0200B010000941800000מלאי פריטים כלליים108000804900744223ציוד משרדי ושונותWA07/08/201396.84ILS07/08/2013טליה אברבוך ע.פ אהרונוביץ
0200B010001741800300אוחיון שמעון300373511900006371אירוח וכיבודיםKR31/07/2013494.00ILS07/08/2013כיבוד
0200B010006841800260קולמן עליסה דליה30037323600000089פלאפוניםK125/04/2013-116.35ILS3/13 07/08/2013פל
0200B010006841800260קולמן עליסה דליה300373231900006377פלאפוניםKR25/04/2013116.35ILS3/13 07/08/2013פל
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900744382ציוד משרדי ושונותWA07/08/2013196.04ILS07/08/2013
0200B010007941800300יחימוביץ שלי רחל300310701900006376אירוח וכיבודיםKR29/07/20131133.82ILS07/08/2013כיבוד
0200B010009741800000סולומינסקי ניסן300302291900006358ציוד משרדי ושונותKR20/06/201350.00ILS07/08/2013ציוד משרדי
0200B010009741800000סולומינסקי ניסן300302291900006359ציוד משרדי ושונותKR13/06/201399.00ILS07/08/2013ציוד משרדי
0200B010009741800000סולומינסקי ניסן300302291900006360ציוד משרדי ושונותKR03/06/2013152.99ILS07/08/2013ציוד משרדי
0200B010009741800000סולומינסקי ניסן300302291900006363ציוד משרדי ושונותKR05/08/201330.00ILS07/08/2013ציוד משרדי
0200B010009741800000סולומינסקי ניסן300302291900006365ציוד משרדי ושונותKR28/07/2013385.00ILS07/08/2013דיסק
0200B010009741800250ביפר תקשורת ישראל בע"מ400012271900006367טלפוניםKR03/07/2013977.00ILS7/13 07/08/2013ביפר
0200B010009741800300סולומינסקי ניסן300302291900006361אירוח וכיבודיםKR05/08/2013153.93ILS07/08/2013כיבוד + שתיה
0200B010009741800300סולומינסקי ניסן300302291900006362אירוח וכיבודיםKR05/08/2013143.88ILS07/08/2013כיבוד + שתיה
0200B010009741800450מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ***402468371900006366עיתונים יומיים וקטעיKR24/07/2013850.00ILS7.13-6-14 07/08/2013וולף רועי
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900744394ציוד משרדי ושונותWA07/08/201325.43ILS07/08/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900744394ציוד משרדי ושונותWA07/08/201318.00ILS07/08/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900744397ציוד משרדי ושונותWA07/08/2013240.76ILS07/08/2013אמונה לוינשטיין ע.פ מירי
0200B010012941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001157487הוצאות שכר דירהRE13/05/2013-44.84ILS6-8/13 07/08/2013שכ"ד
0200B010012941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001595113הוצאות שכר דירהWE07/08/20134694.04ILS07/08/2013
0200B010015941800300קריב יפעת300352321900006369אירוח וכיבודיםKR21/07/2013156.00ILS07/08/2013כיבוד
0200B010016541800000שלח עפר300373111900006368ציוד משרדי ושונותKR31/07/2013120.00ILS07/08/2013כיבוד + ציוד משרדי
0200B010016541800300שלח עפר300373111900006368אירוח וכיבודיםKR31/07/2013229.41ILS07/08/2013כיבוד + ציוד משרדי
0200B010013012000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900006401חומרת מחשביםKR23/06/20133516.00ILSIPAD4 WI-FI CELLULAR 16GB08/08/2013
0200B010015312000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900006400חומרת מחשביםKR24/06/20134386.00ILSIPAD4 WI-FI CELLULAR 128G08/08/2013
0200B010002341800000מלאי פריטים כלליים108000804900745412ציוד משרדי ושונותWA11/08/201313.00ILS11/08/2013
0200B010002341800000מלאי פריטים כלליים108000804900745412ציוד משרדי ושונותWA11/08/20134.77ILS11/08/2013
0200B010002341800000מלאי פריטים כלליים108000804900745412ציוד משרדי ושונותWA11/08/20135.64ILS11/08/2013
0200B010002341800000מלאי פריטים כלליים108000804900745413ציוד משרדי ושונותWA11/08/201351.99ILS11/08/2013מור
0200B010002341800000מלאי פריטים כלליים108000804900745413ציוד משרדי ושונותWA11/08/201357.79ILS11/08/2013מור
0200B010002341800000מלאי פריטים כלליים108000804900745413ציוד משרדי ושונותWA11/08/20134.77ILS11/08/2013מור
0200B010004941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001159964הוצאות שכר דירהRE31/07/2013-1785.00ILS8-10/13 11/08/2013שכ"ד
0200B010004941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001597391הוצאות שכר דירהWE11/08/20137080.00ILS11/08/2013
0200B010006841800260קולמן עליסה דליה300373231900006411פלאפוניםKR25/04/201399.45ILS4/13 11/08/2013סלולרי
0200B010007941700250דותן מעין409691371900006472תחזוקת תוכנהKR01/07/20132500.00ILS11/08/2013תחזוקת אתר
0200B010007941700250דותן מעין409691371900006473תחזוקת תוכנהKR01/08/20132500.00ILS11/08/2013תחזוקת אתר
0200B010009812000040אוליטק ש.ב.א. בע"מ401241261900006471חומרת מחשביםKR30/07/20131298.00ILSBROTHER MFC-7360 N 11/08/2013מדפסת
0200B010010441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001159968הוצאות שכר דירהRE06/06/2013-2.36ILS6-8/13 11/08/2013שכ"ד
0200B010010441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001597410הוצאות שכר דירהWE11/08/20139002.22ILS11/08/2013
0200B010011641700250סטארט אס.אי.או. בע"מ409691381900006511תחזוקת תוכנהKR31/07/20132124.00ILS11/08/2013אחסנת אתר אינטרנט
0200B010013041500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001596878הוצאות שכר דירהWE11/08/20138142.00ILS11/08/2013
0200B01001331200004024/07/2013956.20חומרת מחשביםILSBROTHER 2840 11/08/2013פקס
0200B010013941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001160041הוצאות שכר דירהRE07/07/2013-810.00ILS7-9/13 11/08/2013שכ"ד



0200B010013941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001597520הוצאות שכר דירהWE11/08/20135310.00ILS11/08/2013
0200B010015912000040פרידיו בע"מ405325721900006517חומרת מחשביםKR01/08/20131548.00ILSBROTHER MF 11/08/2013מדפסת
0200B010016741800000שמולי יצחק300372991900006508ציוד משרדי ושונותKR06/08/2013164.00ILS11/08/2013כיבוד+ציוד
0200B010016741800300שמולי יצחק300372991900006508אירוח וכיבודיםKR06/08/2013313.44ILS11/08/2013כיבוד+ציוד
0200B010000141800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013192.51ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010000441800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013125.50ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010001141800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013147.80ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010001441800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013921.93ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010001641800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201398.21ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010001741800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013114.55ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010002041800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013369.33ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010002141800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/20131410.38ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010002341800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201396.50ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010002441800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013418.25ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010002741800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013127.88ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010002841800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013196.75ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010002941800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013123.56ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010003141800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013100.60ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010003341800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013120.28ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010003441800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013422.31ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010003841800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201389.74ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010004241800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013127.17ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010004341800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013423.18ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010004441800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013109.74ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010004641800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013111.83ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010004741800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013795.35ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010004841800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013299.28ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010004941800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013777.65ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010005141800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201369.62ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010005141800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013347.40ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010005241800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013543.87ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010005341800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013130.28ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010005441800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/20132075.78ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010005541800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013142.78ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010005641800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013141.02ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010005741800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013862.08ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010005941800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201383.26ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010006141800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013109.74ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010006241800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013320.51ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010006641800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013250.29ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010006841800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/20131003.57ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010006941800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201386.10ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010007141800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013120.31ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010007241800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013110.99ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010007841800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013999.67ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010007941800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013125.91ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010008141800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013111.23ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010008241800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013745.40ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010008441800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013387.67ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010008741800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013177.60ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים



0200B010009141800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201391.90ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010009241800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201369.62ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010009241800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013122.93ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010009441800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013147.21ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010009741800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201383.12ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010009841800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201383.53ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010010041800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013115.99ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010010341800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201384.20ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010010441800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013133.87ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010010641800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013396.34ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010011041800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013102.72ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010011141800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201386.19ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010011241800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201399.70ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010011441800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013918.18ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010011641800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201386.71ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010012141800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013130.77ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010012241800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013238.70ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010012941800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013140.25ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010013041800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013235.39ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010013141800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013319.89ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010013441800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013241.42ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010013941800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013126.72ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010014241800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201382.60ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010014341800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013150.78ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010014441800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201388.09ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010014841800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013634.79ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010015341800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013206.61ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010015441800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013192.61ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010015741800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201398.05ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010015841800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013134.11ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010015941800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201399.18ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010016041800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201389.42ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010016141800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201382.64ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010016241800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013146.84ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010016341800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013118.58ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010016441800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201389.64ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010016541800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201387.66ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010016741800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013102.56ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010016941800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013113.02ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010017041800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013199.37ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010017341800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013100.94ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010017541800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/201387.01ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010017641800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013542.51ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010019741800260פלאפונים41800260100006813פלאפוניםSA01/08/2013184.29ILS7/13 24/08/2013סלולרים ח"כים
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900750751ציוד משרדי ושונותWA28/08/2013200.79ILSS28/08/2013דודי זלץ-ע.פ יעקב אשר
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900750744ציוד משרדי ושונותWA28/08/2013128.70ILS28/08/2013
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900750697ציוד משרדי ושונותWA28/08/201396.84ILS28/08/2013יעקב שטרן-ע.פ וורצמן אבי
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900750841ציוד משרדי ושונותWA28/08/201364.98ILS28/08/2013
0200B010005141800300זנדברג תמר300374301900006541אירוח וכיבודיםKR20/06/201374.00ILS28/08/2013כיבוד
0200B010005141800450מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ***402468371900006542עיתונים יומיים וקטעיKR27/03/20131516.00ILS3/14 28/08/2013ע/ ח"כ ת.זנדברג עד



0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900750853ציוד משרדי ושונותWA28/08/201351.48ILS28/08/2013קורל אבירם ע.פ חיים כץ
0200B010008341800000מלאי פריטים כלליים108000804900750649ציוד משרדי ושונותWA28/08/201364.35ILS28/08/2013עירן אובסיוביץ
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900750839ציוד משרדי ושונותWA28/08/201364.98ILS28/08/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900750840ציוד משרדי ושונותWA28/08/201318.20ILS28/08/2013מיקה צור
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900750840ציוד משרדי ושונותWA28/08/2013122.07ILS28/08/2013מיקה צור
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900750840ציוד משרדי ושונותWA28/08/201310.20ILS28/08/2013מיקה צור
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900750842ציוד משרדי ושונותWA28/08/201364.35ILS28/08/2013חיים
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900750842ציוד משרדי ושונותWA28/08/2013129.12ILS28/08/2013חיים
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900750728ציוד משרדי ושונותWA28/08/2013-96.84ILS28/08/2013נעמה וקנין-ע.פ שטבון
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900750639ציוד משרדי ושונותWA28/08/201396.84ILS28/08/2013נעמה וקנין-ע.פ שטבון
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900750728ציוד משרדי ושונותWA28/08/201396.53ILS28/08/2013נעמה וקנין-ע.פ שטבון
0200B010016744000000טאנדמוייז בע"מ409532991900006543פרסומיםKR07/08/2013318.60ILSSMS 28/08/2013הודעות
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900006605פלאפוניםKR19/07/2013158.11ILS7/13 29/08/2013 סלולרי
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900006606פלאפוניםKR19/01/2013833.32ILS1/13 29/08/2013 סלולרי
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900006607פלאפוניםKR14/07/2013174.58ILS7/13  29/08/2013מודם
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900006608פלאפוניםKR14/08/2013174.58ILS8/13  29/08/2013מודם
0200B010001441800260אזולאי אילת300024851900006572פלאפוניםKR01/08/2013681.73ILS8/13 29/08/2013 סלולרי
0200B010003841700250בר לב עמר ישראל300379231900006615תחזוקת תוכנהKR26/05/201351.44ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010003841700250בר לב עמר ישראל300379231900006616תחזוקת תוכנהKR04/07/20138.56ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010003841700250בר לב עמר ישראל300379231900006617תחזוקת תוכנהKR11/07/201350.00ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010005141800100ורד ערן409723691900006592תרגומים והדפסותKR31/07/20134720.00ILS29/08/2013תרגומים
0200B010005341800000טופורובסקי בועז300373251900006591ציוד משרדי ושונותKR04/08/201347.80ILS29/08/2013ציוד משרדי
0200B010005341800300טופורובסקי בועז300373251900006590אירוח וכיבודיםKR01/08/201357.00ILS29/08/2013כיבוד
0200B010009441800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900006609אירוח וכיבודיםKR12/06/20131536.00ILS29/08/2013כיבוד בשדולה  למען ארץ יש
0200B010009441800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900006610אירוח וכיבודיםKR23/07/2013388.80ILS29/08/2013כיבוד בשדולה  למען ארץ יש
0200B010013141800260כבל איתן300310671900006613פלאפוניםKR14/07/2013110.73ILS7/13 29/08/2013 סלולרי
0200B010013941708030"הורוביץ ניצן300310451900006600הוצאות שירותי כבליםKR24/06/2013210.00ILS29/08/2013כבלים
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006574תחזוקת תוכנהKR30/07/201325.01ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006575תחזוקת תוכנהKR31/07/2013390.10ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006576תחזוקת תוכנהKR01/08/2013204.05ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006577תחזוקת תוכנהKR03/08/2013158.40ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006578תחזוקת תוכנהKR04/08/2013250.69ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006579תחזוקת תוכנהKR05/08/2013106.76ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006580תחזוקת תוכנהKR09/08/2013100.00ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006581תחזוקת תוכנהKR11/08/2013216.40ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006582תחזוקת תוכנהKR12/08/2013176.82ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006583תחזוקת תוכנהKR14/08/201391.78ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006584תחזוקת תוכנהKR17/08/2013445.68ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006585תחזוקת תוכנהKR19/08/201399.32ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006586תחזוקת תוכנהKR23/08/2013100.00ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006587תחזוקת תוכנהKR25/08/2013320.00ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006588תחזוקת תוכנהKR26/08/2013217.40ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006593תחזוקת תוכנהKR07/06/201360.00ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006594תחזוקת תוכנהKR12/07/201380.26ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006595תחזוקת תוכנהKR18/07/201360.00ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006596תחזוקת תוכנהKR24/07/2013250.00ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006597תחזוקת תוכנהKR25/07/2013193.99ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900006598תחזוקת תוכנהKR29/07/2013100.07ILS29/08/2013פייסבוק
0200B010003340004000חשבון מעבר ניכוי עוב20020010100006768שכר בארץSA31/08/2013-250.00ILS8/13 31/08/2013חכים
0200B010000141800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-192.51ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים



0200B010000441800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-125.50ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010001141800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-147.80ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010001112000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900006647חומרת מחשביםKR08/09/20114284.00ILSIPAD 2 64GB01/09/2013
0200B010001441800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-921.93ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010001641800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-98.21ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900751712ציוד משרדי ושונותWA01/09/2013-32.67ILS01/09/2013דנה צדוק-ע.פ אוחיון
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900751702ציוד משרדי ושונותWA01/09/201332.67ILS01/09/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900751712ציוד משרדי ושונותWA01/09/201332.28ILS01/09/2013דנה צדוק-ע.פ אוחיון
0200B010001741800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-114.55ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010002041800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-369.33ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010002141800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-1410.38ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010002341800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-96.50ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010002441800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-418.25ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010002741800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-127.88ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010002841800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-196.75ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010002941800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-123.56ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010003141800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-100.60ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010003341800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-120.28ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010003441800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-422.31ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010003412000040באג מולטיסיסטם בע"מ400162261900006646חומרת מחשביםKR08/08/20135790.00ILSLenovo IdeaPad Yoga 13 MA01/09/2013
0200B010003841800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-89.74ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010004241800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-127.17ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010004341800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-423.18ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010004441800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-109.74ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010004641800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-111.83ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010004741800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-795.35ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010004841800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-299.28ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010004941800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-777.65ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010005141800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-69.62ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010005141800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-347.40ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010005241800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-543.87ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010005341800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-130.28ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010005441800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-2075.78ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010005541800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-142.78ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010005641800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-141.02ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010005741800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-862.08ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010005941800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-83.26ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010006141800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-109.74ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010006241800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-320.51ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010006641800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-250.29ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010006841800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-1003.57ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010006941800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-86.10ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010007141800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-120.31ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010007241800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-110.99ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010007841800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-999.67ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010007941800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-125.91ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010008141800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-111.23ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010008241800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-745.40ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010008441800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-387.67ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010008741800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-177.60ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים



0200B010009141800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-91.90ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010009241800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-69.62ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010009241800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-122.93ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010009441800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-147.21ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010009741800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-83.12ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010009841800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-83.53ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010010041800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-115.99ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010010341800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-84.20ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010010441800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-133.87ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010010641800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-396.34ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010011041800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-102.72ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010011141800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-86.19ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010011241800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-99.70ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010011441800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-918.18ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010011641800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-86.71ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010012141800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-130.77ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010012241800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-238.70ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010012941800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-140.25ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010013041800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-235.39ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010013141800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-319.89ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010013441800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-241.42ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010013941800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-126.72ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010014241800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-82.60ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010014341800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-150.78ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010014441800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-88.09ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010014841800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-634.79ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010015341800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-206.61ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010015441800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-192.61ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010015741800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-98.05ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010015841800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-134.11ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010015941800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-99.18ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010016041800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-89.42ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010016141800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-82.64ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010016241800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-146.84ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010016341800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-118.58ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010016441800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-89.64ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010016541800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-87.66ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010016741800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-102.56ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010016941800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-113.02ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010017041800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-199.37ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010017341800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-100.94ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010017541800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-87.01ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010017641800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-542.51ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010019741800260פלאפונים41800260600000119פלאפוניםS101/08/2013-184.29ILS7/13 01/09/2013סלולרים ח"כים
0200B010002912000040סער טכנולוגיות (ז.ח) בע"מ405394911900006763חומרת מחשביםKR11/08/20132968.98ILS32 02/09/2013מיני אייפד
0200B010004941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001182292הוצאות שכר דירהRE01/08/2013-58.70ILS8-10/13 02/09/2013שכ"ד
0200B010004941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001615069הוצאות שכר דירהWE02/09/20136658.74ILS02/09/2013
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900752262ציוד משרדי ושונותWA02/09/201364.98ILS02/09/2013
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900752262ציוד משרדי ושונותWA02/09/20134.08ILS02/09/2013
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900752262ציוד משרדי ושונותWA02/09/20137.47ILS02/09/2013



0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900752262ציוד משרדי ושונותWA02/09/20133.14ILS02/09/2013
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900752262ציוד משרדי ושונותWA02/09/20133.86ILS02/09/2013
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900752262ציוד משרדי ושונותWA02/09/201351.27ILS02/09/2013
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900752262ציוד משרדי ושונותWA02/09/20132.22ILS02/09/2013
0200B010008441700400עירית אור יהודה200001381900006761ארנונהKR20/09/20132156.20ILS9-10/13 02/09/2013ארנונה
0200B010009741700250הילה סובול טליה לב405326951900006762תחזוקת תוכנהKR30/07/20135798.00ILS02/09/2013שדרוג ותכנות אתר אינטרנט
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900752033ציוד משרדי ושונותWA02/09/201364.56ILS02/09/2013חיים רבינוביץ-ע.פ אייכלר
0200B010014841500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001182249הוצאות שכר דירהRE24/07/2013-2.04ILS7-9/13 02/09/2013שכ"ד
0200B010014841500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001615031הוצאות שכר דירהWE02/09/20135402.04ILS02/09/2013
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900752238ציוד משרדי ושונותWA02/09/201328.63ILS02/09/2013נעמה וקנין-ע.פ שטבון
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900752238ציוד משרדי ושונותWA02/09/201386.39ILS02/09/2013נעמה וקנין-ע.פ שטבון
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900752238ציוד משרדי ושונותWA02/09/20135.65ILS02/09/2013נעמה וקנין-ע.פ שטבון
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900752238ציוד משרדי ושונותWA02/09/201334.77ILS02/09/2013נעמה וקנין-ע.פ שטבון
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900752238ציוד משרדי ושונותWA02/09/20133.14ILS02/09/2013נעמה וקנין-ע.פ שטבון
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900752238ציוד משרדי ושונותWA02/09/201364.98ILS02/09/2013נעמה וקנין-ע.פ שטבון
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900752238ציוד משרדי ושונותWA02/09/20133.06ILS02/09/2013נעמה וקנין-ע.פ שטבון
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900752238ציוד משרדי ושונותWA02/09/20137.28ILS02/09/2013נעמה וקנין-ע.פ שטבון
0200B010006941800000מלאי פריטים כלליים108000804900752547ציוד משרדי ושונותWA03/09/201310.76ILS03/09/2013אבי אבוחצירא
0200B010006941800000מלאי פריטים כלליים108000804900752547ציוד משרדי ושונותWA03/09/201313.17ILS03/09/2013אבי אבוחצירא
0200B010006941800000מלאי פריטים כלליים108000804900752547ציוד משרדי ושונותWA03/09/201325.14ILS03/09/2013אבי אבוחצירא
0200B010008441700500מיכאלי אברהם300303011900006764חשמלKR29/05/2013191.25ILS5/13 03/09/2013חשמל
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900752554ציוד משרדי ושונותWA03/09/20136.46ILS03/09/2013מורן-ע.פ שיטרית
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900752493ציוד משרדי ושונותWA03/09/201364.56ILS03/09/2013חיים
0200B010019741700200מלאי פריטים כלליים108000804900752489תחזוקת חומרהWA03/09/2013163.80ILS03/09/2013
0200B010019741700200מלאי פריטים כלליים108000804900752490תחזוקת חומרהWA03/09/2013201.69ILS03/09/2013יאיר
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900752489ציוד משרדי ושונותWA03/09/20133.02ILS03/09/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900752489ציוד משרדי ושונותWA03/09/201319.50ILS03/09/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900752489ציוד משרדי ושונותWA03/09/201320.51ILS03/09/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900752489ציוד משרדי ושונותWA03/09/201311.79ILS03/09/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900752489ציוד משרדי ושונותWA03/09/2013129.96ILS03/09/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900752489ציוד משרדי ושונותWA03/09/201310.94ILS03/09/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900752489ציוד משרדי ושונותWA03/09/201350.86ILS03/09/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900752489ציוד משרדי ושונותWA03/09/201332.92ILS03/09/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900752489ציוד משרדי ושונותWA03/09/20131.95ILS03/09/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900752489ציוד משרדי ושונותWA03/09/20130.97ILS03/09/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900752489ציוד משרדי ושונותWA03/09/201323.10ILS03/09/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900752489ציוד משרדי ושונותWA03/09/201324.17ILS03/09/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900752489ציוד משרדי ושונותWA03/09/20135.10ILS03/09/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900752489ציוד משרדי ושונותWA03/09/201350.28ILS03/09/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900752489ציוד משרדי ושונותWA03/09/20137.28ILS03/09/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900752489ציוד משרדי ושונותWA03/09/20136.70ILS03/09/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900752489ציוד משרדי ושונותWA03/09/201332.66ILS03/09/2013
0200B010002346000000שלוש אסטרטגיה ותוצאות בע"מ409522841900006866ייעוץ  סקרים וחוות דKR01/08/20133540.00ILS08/09/2013ייעוץ תקשורתי
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900753052ציוד משרדי ושונותWA08/09/2013-193.68ILS08/09/2013דודי זלץ ע.פ יעקב אשר
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900752963ציוד משרדי ושונותWA08/09/2013193.68ILS08/09/2013דודי זלץ ע.פ יעקב אשר
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900753052ציוד משרדי ושונותWA08/09/2013191.16ILS08/09/2013דודי זלץ ע.פ יעקב אשר
0200B010005741800000כהן יצחק300310961900006860ציוד משרדי ושונותKR28/08/2013228.00ILS08/09/2013מטענים
0200B010006240004230לביא עליזה300374291900006800החזר הוצאות נסיעהKR28/08/2013868.50ILS08/09/2013נסיעות למתנדב
0200B010008141700250דרונט בע"מ401269651900006861תחזוקת תוכנהKR01/09/2013212.00ILS08/09/2013אירוח אתר
0200B010008141700250דרונט בע"מ401269651900006862תחזוקת תוכנהKR01/08/2013212.00ILS08/09/2013אירוח אתר



0200B010011641700300שיטרית מאיר300002161900006813תחזוקת תקשורתKR21/07/201325.33ILS08/09/2013אינטרנט
0200B010011641800250שיטרית מאיר300002161900006815טלפוניםKR10/07/2013140.96ILS6/13 08/09/2013טלפוניה
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900006811פלאפוניםKR14/07/201370.29ILS7/13 08/09/2013מודם
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900006812פלאפוניםKR14/08/201370.29ILS8/13 08/09/2013מודם
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900006816פלאפוניםKR14/06/201377.15ILS6/13 08/09/2013מודם
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900006828פלאפוניםKR21/07/2013374.87ILS7/13 08/09/2013סלולרי
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900753087ציוד משרדי ושונותWA08/09/2013129.96ILS08/09/2013אמונה לוינשטיין ע.פ מירי
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900753087ציוד משרדי ושונותWA08/09/201314.56ILS08/09/2013אמונה לוינשטיין ע.פ מירי
0200B010012141800100זאב מיטל מלכה405323331900006856תרגומים והדפסותKR14/07/20132360.00ILS08/09/2013הדפסה
0200B010012141800100זאב מיטל מלכה405323331900006863תרגומים והדפסותKR29/07/20132360.00ILS08/09/2013הדפסות
0200B010012141800100זאב מיטל מלכה405323331900006864תרגומים והדפסותKR07/08/20136000.00ILS08/09/2013הדפסות לוח שנה טובה
0200B010013141800260כבל איתן300310671900006810פלאפוניםKR14/08/2013110.73ILS8/13 08/09/2013סלולרי
0200B010015441700250וויז גרופ מדיה בע"מ408253321900006859תחזוקת תוכנהKR05/08/2013472.00ILS08/09/2013אחסון אתר
0200B010015841800100מורו שרון יהודית402944091900006869תרגומים והדפסותKR10/08/2013472.00ILS08/09/2013עיצוב כרטיס באנגלית
0200B010015841800100מורו שרון יהודית402944091900006870תרגומים והדפסותKR17/07/20132832.00ILS08/09/2013עיצוב דגיגטלי+פרינט
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961700000017עיתונים יומיים וקטעיKG25/08/2013-1823.45ILS08/09/2013קטעי  עיתונות
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900006082עיתונים יומיים וקטעיKR30/06/20131462.12ILS08/09/2013קטעי עיתונות
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900006855עיתונים יומיים וקטעיKR31/07/20132008.86ILS08/09/2013קטעי עיתונות
0200B010017441800100ולדמן יוסף400100571900006809תרגומים והדפסותKR31/07/20131510.00ILS08/09/2013הזמנות לכנס
0200B010017641800260ביפר תקשורת ישראל בע"מ400012271900006857פלאפוניםKR16/06/2013326.00ILS08/09/2013ע/ ח"כ שולי מועלם
0200B010001841800300אקוניס אופיר300002111900006874אירוח וכיבודיםKR20/06/201345.00ILS09/09/2013כיבוד קל
0200B010001841800300אקוניס אופיר300002111900006875אירוח וכיבודיםKR10/07/201326.00ILS09/09/2013כיבוד קל
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900753706ציוד משרדי ושונותWA09/09/20136.67ILS09/09/2013דודי זלץ ע.פ יעקב אשר
0200B010002441800260אשר יעקב300386631900006877פלאפוניםKR21/08/2013115.36ILS8/13 09/09/2013מודם
0200B010002741700250בירן מיכל300305371900006884תחזוקת תוכנהKR30/07/2013108.92ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010002741700250בירן מיכל300305371900006885תחזוקת תוכנהKR01/08/2013121.36ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010002741700250בירן מיכל300305371900006886תחזוקת תוכנהKR07/08/201391.01ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010002741700250בירן מיכל300305371900006887תחזוקת תוכנהKR13/08/2013105.97ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010002741700250בירן מיכל300305371900006888תחזוקת תוכנהKR20/08/201322.60ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010002741700250בירן מיכל300305371900006889תחזוקת תוכנהKR27/08/201325.02ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010002744000000בירן מיכל300305371900006883פרסומיםKR14/07/2013295.00ILSSMS 09/09/2013הודעות
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900753453ציוד משרדי ושונותWA09/09/2013389.89ILS09/09/2013ניסים כהן-ע.פ יצחק וקנין
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900753453ציוד משרדי ושונותWA09/09/2013122.07ILS09/09/2013ניסים כהן-ע.פ יצחק וקנין
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900753453ציוד משרדי ושונותWA09/09/2013114.51ILS09/09/2013ניסים כהן-ע.פ יצחק וקנין
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900753453ציוד משרדי ושונותWA09/09/201357.95ILS09/09/2013ניסים כהן-ע.פ יצחק וקנין
0200B010005141700250שטרן חיים אריה409726261900006871תחזוקת תוכנהKR26/08/20131180.00ILS09/09/2013ניהול אתר אינטרנט +פייסבו
0200B010005141700250שטרן חיים אריה409726261900006872תחזוקת תוכנהKR26/08/20131180.00ILS09/09/2013ניהול אתר אינטרנט +פייסבו
0200B010008441700500מיכאלי אברהם300303011900006881חשמלKR26/07/2013187.84ILS09/09/2013חשמל
0200B010008441800250מיכאלי אברהם300303011900006882טלפוניםKR10/07/2013368.26ILS5-6/13 09/09/2013בזק
0200B010008441800260מיכאלי אברהם300303011900006880פלאפוניםKR07/03/2013114.51ILS3/13 09/09/2013אייפד
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900006890תחזוקת תוכנהKR18/07/2013110.00ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900006891תחזוקת תוכנהKR18/07/2013110.00ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900006892תחזוקת תוכנהKR19/07/2013110.00ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900006893תחזוקת תוכנהKR23/07/2013106.45ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900006894תחזוקת תוכנהKR25/07/2013109.24ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900006895תחזוקת תוכנהKR28/07/2013114.84ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900006896תחזוקת תוכנהKR01/08/201398.03ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900006897תחזוקת תוכנהKR06/08/2013100.00ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900006898תחזוקת תוכנהKR11/08/2013113.26ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900006900תחזוקת תוכנהKR14/08/2013166.40ILS09/09/2013פייסבוק



0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900006901תחזוקת תוכנהKR15/08/2013100.78ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900006902תחזוקת תוכנהKR16/08/2013100.33ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900006903תחזוקת תוכנהKR17/08/2013101.08ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900006904תחזוקת תוכנהKR18/08/2013100.66ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900006905תחזוקת תוכנהKR19/08/2013100.49ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900006906תחזוקת תוכנהKR22/08/2013118.13ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900006907תחזוקת תוכנהKR25/08/2013108.00ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900006908תחזוקת תוכנהKR28/08/2013108.00ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900006909תחזוקת תוכנהKR31/08/2013145.00ILS09/09/2013פייסבוק
0200B010001741800260אוחיון שמעון30037351600000103פלאפוניםK126/08/2013-210.00ILS10/09/2013כיבוד קל
0200B010001741800260אוחיון שמעון300373511900006978פלאפוניםKR26/08/2013210.00ILS10/09/2013כיבוד קל
0200B010003041800000מלאי פריטים כלליים108000804900753947ציוד משרדי ושונותWA10/09/201396.84ILS10/09/2013יחזקאל הרצל יועץ ח"כ דהן
0200B010006141700300כץ חיים300304391900006972תחזוקת תקשורתKR20/07/201381.22ILS10/09/2013אינטרנט
0200B010006141708030"כץ חיים300304391900007010הוצאות שירותי כבליםKR31/07/2013210.00ILS10/09/2013כבלים
0200B010006141800050כץ חיים300304391900006973ספרות מקצועיתKR25/07/2013109.99ILS10/09/2013ספרות מקצועית
0200B010006141800050כץ חיים300304391900006975ספרות מקצועיתKR19/08/2013149.00ILS10/09/2013ספרות מקצועית
0200B010006141800050כץ חיים300304391900006976ספרות מקצועיתKR18/08/201372.35ILS10/09/2013ספרות מקצועית
0200B010006141800260כץ חיים300304391900006977פלאפוניםKR14/08/2013276.12ILS8/13 10/09/2013סלולרי
0200B010006141800260כץ חיים300304391900006992פלאפוניםKR14/07/201393.60ILS7/13 10/09/2013סלולרי
0200B010006641800260לוי אבקסיס אורלי300303811900006964פלאפוניםKR14/07/2013226.23ILS7/3 10/09/2013סלולרי
0200B010006741700300לוי מיקי300374161900006986תחזוקת תקשורתKR31/07/201348.73ILS10/09/2013אינטרנט+שיחות לחו"ל
0200B010006741708030"לוי מיקי300374161900006985הוצאות שירותי כבליםKR24/07/2013210.00ILS10/09/2013כבלים
0200B010006741800250לוי מיקי300374161900006986טלפוניםKR31/07/20131.34ILS10/09/2013אינטרנט+שיחות לחו"ל
0200B010007241800000חנין דב-בוריס300307591900006991ציוד משרדי ושונותKR28/08/201359.00ILS10/09/2013מטען
0200B010008141800300מזרחי משה300037851900007005אירוח וכיבודיםKR28/08/201380.00ILS10/09/2013כיבוד קל
0200B010008141800300מזרחי משה300037851900007006אירוח וכיבודיםKR02/09/2013160.10ILS10/09/2013כיבוד קל
0200B010008441700300מיכאלי אברהם300303011900007014תחזוקת תקשורתKR31/07/2013188.67ILS10/09/2013אינטרנט
0200B010008441800260מיכאלי אברהם300303011900007011פלאפוניםKR07/08/2013115.50ILS8/13 10/09/2013סלולרי
0200B010008741800250נהרי משולם300060731900006987טלפוניםKR22/08/2013122.72ILS7/13 10/09/2013בזק
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900006988פלאפוניםKR01/08/2013109.95ILS8/13 10/09/2013סלולרי
0200B010013141700200מלאי פריטים כלליים108000804900754000תחזוקת חומרהWA10/09/2013195.33ILS10/09/2013מיכה צור ע.פ איתן כבל
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900754000ציוד משרדי ושונותWA10/09/2013200.79ILS10/09/2013מיכה צור ע.פ איתן כבל
0200B010015841800000קלדרון רות300373681900006979ציוד משרדי ושונותKR28/08/2013259.00ILS10/09/2013כיבוד קל+ציוד
0200B010015841800300קלדרון רות300373681900006979אירוח וכיבודיםKR28/08/2013178.50ILS10/09/2013כיבוד קל+ציוד
0200B010016741800000שמולי יצחק300372991900007004ציוד משרדי ושונותKR28/08/2013335.00ILS10/09/2013כיבוד+ציוד
0200B010016741800300שמולי יצחק300372991900007004אירוח וכיבודיםKR28/08/20131595.00ILS10/09/2013כיבוד+ציוד
0200B010017341708030"שקד אילת300373141900006965הוצאות שירותי כבליםKR28/02/2013126.00ILS10/09/2013כבלים
0200B010017341708030"שקד אילת300373141900006966הוצאות שירותי כבליםKR31/03/2013210.00ILS10/09/2013כבלים
0200B010017341708030"שקד אילת300373141900006967הוצאות שירותי כבליםKR30/04/2013210.00ILS10/09/2013כבלים
0200B010017341708030"שקד אילת300373141900006968הוצאות שירותי כבליםKR31/05/2013210.00ILS10/09/2013כבלים
0200B010017341708030"שקד אילת300373141900006969הוצאות שירותי כבליםKR30/06/2013210.00ILS10/09/2013כבלים
0200B010019740004230מקלב ישראל מאיר אורי300307501900007003החזר הוצאות נסיעהKR01/08/2013235.00ILS10/09/2013נסיעות למתנדב
0200B010019741800000מקלב ישראל מאיר אורי300307501900006998ציוד משרדי ושונותKR11/08/201347.20ILS10/09/2013ציוד משרדי
0200B010019741800000מקלב ישראל מאיר אורי300307501900006999ציוד משרדי ושונותKR26/07/2013130.70ILS10/09/2013ציוד משרדי
0200B010019741800000מקלב ישראל מאיר אורי300307501900007000ציוד משרדי ושונותKR22/07/201315.00ILS10/09/2013ציוד משרדי
0200B010019741800000מקלב ישראל מאיר אורי300307501900007001ציוד משרדי ושונותKR14/07/2013680.00ILS10/09/2013ציוד משרדי
0200B010019741800000מקלב ישראל מאיר אורי300307501900007002ציוד משרדי ושונותKR16/08/201319.50ILS10/09/2013ציוד משרדי
0200B010019741800260מקלב ישראל מאיר אורי300307501900006993פלאפוניםKR13/07/2013128.71ILS7/13 10/09/2013סלולרי
0200B010019741800260מקלב ישראל מאיר אורי300307501900006994פלאפוניםKR13/08/2013118.00ILS8/13 10/09/2013סלולרי
0200B010019741800260אייפרמן יאיר300304491900007007פלאפוניםKR01/07/2013135.22ILS7/13 10/09/2013סלולרי



0200B010019741800260גולומב ישראל יצחק300305951900007008פלאפוניםKR01/07/201346.10ILS7/13 10/09/2013סלולרי
0200B010019741800260גולומב ישראל יצחק300305951900007009פלאפוניםKR01/08/2013121.69ILS8/13 10/09/2013סלולרי
0200B010019741800300מקלב ישראל מאיר אורי300307501900006996אירוח וכיבודיםKR02/09/2013435.78ILS10/09/2013כיבוד קל
0200B010019741800450מקלב ישראל מאיר אורי300307501900006995עיתונים יומיים וקטעיKR05/06/2013199.08ILS10/09/2013מנוי לעיתון
0200B010019741800450מקלב ישראל מאיר אורי300307501900006997עיתונים יומיים וקטעיKR11/03/2013825.00ILS10/09/2013מנוי לעיתון המבשר
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900754518ציוד משרדי ושונותWA11/09/201341.02ILS11/09/2013מלי דביר ע.פ יפעת קריב
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900754518ציוד משרדי ושונותWA11/09/201343.79ILS11/09/2013מלי דביר ע.פ יפעת קריב
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900754518ציוד משרדי ושונותWA11/09/2013122.07ILS11/09/2013מלי דביר ע.פ יפעת קריב
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900754518ציוד משרדי ושונותWA11/09/201317.62ILS11/09/2013מלי דביר ע.פ יפעת קריב
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900754518ציוד משרדי ושונותWA11/09/20138.08ILS11/09/2013מלי דביר ע.פ יפעת קריב
0200B010012241701050מלאי פריטים כלליים108000804900755252אחזקה  נוי ושונותWA12/09/201311.04ILS12/09/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900755252ציוד משרדי ושונותWA12/09/201343.79ILS12/09/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900755252ציוד משרדי ושונותWA12/09/20137.73ILS12/09/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900755252ציוד משרדי ושונותWA12/09/201364.98ILS12/09/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900755252ציוד משרדי ושונותWA12/09/201315.26ILS12/09/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900755252ציוד משרדי ושונותWA12/09/201323.61ILS12/09/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900755252ציוד משרדי ושונותWA12/09/201320.71ILS12/09/2013
0200B010005241700400עירית סח'נין200002351900007066ארנונהKR27/07/20138525.00ILS2010+12+13 15/09/2013ארנונה
0200B010010641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001194050הוצאות שכר דירהRE17/07/2013-81.42ILS7-12/13 15/09/2013שכ"ד
0200B010010641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001624071הוצאות שכר דירהWE15/09/20139579.24ILS15/09/2013
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900755712ציוד משרדי ושונותWA15/09/2013164.17ILS15/09/2013הילה דברת-ע.פ דוד רותם
0200B010012941700750מרום פאר נדל"ן בע"מ409590731900007067חניהKR13/05/20131359.01ILS6 15/09/2013חודשים חניה
0200B010014341500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001623679הוצאות שכר דירהWE15/09/20139000.00ILS15/09/2013
0200B010014841500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001194399הוצאות שכר דירהRE20/05/2013-2.03ILS4-6/13 15/09/2013שכ"ד
0200B010014841500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001624306הוצאות שכר דירהWE15/09/20135402.04ILS15/09/2013
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900756442ציוד משרדי ושונותWA16/09/201364.98ILS16/09/2013
0200B010001341800300אורבך אורי שרגא300310691900007100אירוח וכיבודיםKR22/08/201354.10ILS16/09/2013כיבוד קל
0200B010001341800300אורבך אורי שרגא300310691900007101אירוח וכיבודיםKR30/08/201357.15ILS16/09/2013כיבוד קל
0200B010001741800300אוחיון שמעון300373511900007096אירוח וכיבודיםKR26/09/2013210.00ILS16/09/2013כיבוד קל
0200B010004241800100דפוס שלומי בע"מ403776191900007114תרגומים והדפסותKR14/08/20137000.00ILS16/09/2013הדפסות
0200B010005041700350וורצמן אברהם300374311900007115תחזוקה ציוד ומכונוKR30/08/2013780.00ILS16/09/2013תיקון מסך
0200B010005041800000וורצמן אברהם300374311900007110ציוד משרדי ושונותKR20/08/2013404.09ILS16/09/2013כיסוי למסך
0200B010007241800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900007103ציוד משרדי ושונותKR03/09/2013298.97ILS16/09/2013ציוד משרדי
0200B010007241800000חנין דב-בוריס300307591900007105ציוד משרדי ושונותKR01/09/2013129.98ILS16/09/2013 מטען
0200B010007241800100חנין דב-בוריס300307591900007104תרגומים והדפסותKR10/09/201360.00ILS16/09/2013צילומים
0200B010007212000040חנין דב-בוריס300307591900007079חומרת מחשביםKR01/09/20132355.00ILSאר Intel® 16/09/2013מחשב נייח הכולל
0200B010009241800100א.נ. העתקות בע"מ400012141900007111תרגומים והדפסותKR30/04/2013351.00ILS16/09/2013הדפסות כרטיסי ביקור
0200B010012241700730שי נחמן300310011900007117הסעותKR08/09/2013300.00ILS16/09/2013הוצ' משרדיות
0200B010012241800000שי נחמן300310011900007117ציוד משרדי ושונותKR08/09/201343.90ILS16/09/2013הוצ' משרדיות
0200B010012241800100שי נחמן300310011900007116תרגומים והדפסותKR08/09/2013183.00ILS16/09/2013כיבוד קל+הדפסות
0200B010012241800100שי נחמן300310011900007117תרגומים והדפסותKR08/09/2013112.40ILS16/09/2013הוצ' משרדיות
0200B010012241800100שי נחמן300310011900007117תרגומים והדפסותKR08/09/2013126.00ILS16/09/2013הוצ' משרדיות
0200B010012241800200שי נחמן300310011900007117דואר ומשלוחיםKR08/09/201320.00ILS16/09/2013הוצ' משרדיות
0200B010012241800260עמיר נעה רבקה300375861900007119פלאפוניםKR01/07/2013285.57ILS7/13 16/09/2013סלולרי
0200B010012241800260עמיר נעה רבקה300375861900007120פלאפוניםKR01/08/2013329.67ILS8/13 16/09/2013סלולרי
0200B010012241800300שי נחמן300310011900007116אירוח וכיבודיםKR08/09/20131530.15ILS16/09/2013כיבוד קל+הדפסות
0200B010012244000000מיי טי אינטראקטיב בע"מ405326241900007118פרסומיםKR02/08/20135900.00ILSSMS 16/09/2013בנק הודעות
0200B010013141701050מלאי פריטים כלליים108000804900756532אחזקה  נוי ושונותWA16/09/20134.42ILS16/09/2013מיכה צור
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900756532ציוד משרדי ושונותWA16/09/2013-8.29ILS16/09/2013מיכה צור
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900756529ציוד משרדי ושונותWA16/09/201311.29ILS16/09/2013



0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900756529ציוד משרדי ושונותWA16/09/201310.45ILS16/09/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900756529ציוד משרדי ושונותWA16/09/20138.84ILS16/09/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900756529ציוד משרדי ושונותWA16/09/2013122.07ILS16/09/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900756529ציוד משרדי ושונותWA16/09/20138.28ILS16/09/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900756529ציוד משרדי ושונותWA16/09/20136.70ILS16/09/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900756532ציוד משרדי ושונותWA16/09/20139.94ILS16/09/2013מיכה צור
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900756532ציוד משרדי ושונותWA16/09/20132.04ILS16/09/2013מיכה צור
0200B010016441700250שלוש אסטרטגיה ותוצאות בע"מ409522841900007102תחזוקת תוכנהKR07/09/20131652.00ILS16/09/2013ניהול תוכן ברשתות
0200B010016441700250שלוש אסטרטגיה ותוצאות בע"מ409522841900007112תחזוקת תוכנהKR31/05/20131638.00ILS16/09/2013ניהול תוכן ברשתות
0200B010017444000000עופריקס תקשורת בע"מ409833651900007107פרסומיםKR28/08/2013749.20ILSSMS 16/09/2013הודעות
0200B010017444000080קרמניצקי אירועים בע"מ409811051900007106יחסי ציבורKR29/08/201316000.00ILS16/09/2013כנס הסברה
0200B010001441800260אזולאי אילת300024851900007184פלאפוניםKR01/09/20131283.20ILS9/13 17/09/2013סלולרי
0200B010001941800100ולדמן יוסף400100571900007171תרגומים והדפסותKR02/09/2013200.00ILS17/09/2013הדפסות
0200B010001941800450סקיורינוקס405371581900007147עיתונים יומיים וקטעיKR12/08/20131038.00ILS17/09/2013שירותי מידע מקוון
0200B010003141800260גפני משה רפאל300307101900007143פלאפוניםKR14/07/201384.00ILS7/13 17/09/2013סלולרי
0200B010003141800260גפני משה רפאל300307101900007144פלאפוניםKR14/08/201386.24ILS8/13 17/09/2013סלולרי
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900756922ציוד משרדי ושונותWA17/09/201313.67ILS17/09/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900756938ציוד משרדי ושונותWA17/09/201361.03ILS17/09/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900756938ציוד משרדי ושונותWA17/09/201343.19ILS17/09/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900756938ציוד משרדי ושונותWA17/09/201343.79ILS17/09/2013
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900765143ציוד משרדי ושונותWA17/09/2013-31.86ILS17/09/2013
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900756934ציוד משרדי ושונותWA17/09/201331.86ILS17/09/2013
0200B010006141800260כץ חיים300304391900007162פלאפוניםKR21/07/201370.13ILS7/13 17/09/2013מודם
0200B010006141800260כץ חיים300304391900007163פלאפוניםKR21/08/201370.13ILS8/13 17/09/2013מודם
0200B010006741700300לוי מיקי300374161900007185תחזוקת תקשורתKR31/08/201360.99ILS17/09/2013אינטרנט
0200B010007241800450חנין דב-בוריס300307591900007170עיתונים יומיים וקטעיKR14/08/2013332.12ILS17/09/2013מנוי  לכתב העת
0200B010008141700300מזרחי משה300037851900007174תחזוקת תקשורתKR15/03/2013137.51ILS17/09/2013אינטרנט
0200B010008141700300מזרחי משה300037851900007175תחזוקת תקשורתKR15/04/2013137.51ILS17/09/2013אינטרנט
0200B010008141700300מזרחי משה300037851900007176תחזוקת תקשורתKR15/05/2013137.51ILS17/09/2013אינטרנט
0200B010008141700300מזרחי משה300037851900007177תחזוקת תקשורתKR15/06/2013143.73ILS17/09/2013אינטרנט
0200B010008141700300מזרחי משה300037851900007178תחזוקת תקשורתKR15/07/2013143.73ILS17/09/2013אינטרנט
0200B010008141700300מזרחי משה300037851900007179תחזוקת תקשורתKR15/08/2013151.77ILS17/09/2013אינטרנט
0200B010008741700300נהרי משולם300060731900007152תחזוקת תקשורתKR28/08/2013238.37ILS17/09/2013 אינטרנט
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900756935ציוד משרדי ושונותWA17/09/201318.20ILS17/09/2013
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900756935ציוד משרדי ושונותWA17/09/20134.14ILS17/09/2013
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900007151פלאפוניםKR07/08/2013221.09ILS8/13 17/09/2013מודם
0200B010010641800260צרצור אברהים300307631900007141פלאפוניםKR02/08/2013197.12ILS8/13 17/09/2013סלולרי
0200B010010641800260צרצור אברהים300307631900007142פלאפוניםKR02/09/2013186.75ILS9/13 17/09/2013סלולרי
0200B010011241700250אס.פי.די. הוסטינג בע"מ405325831900007140תחזוקת תוכנהKR17/07/2013750.00ILS17/09/2013אירוח אתר אינטרנט
0200B010011241700300שי נחמן30031001600000107תחזוקת תקשורתK123/06/2013-46.18ILS17/09/2013 אינטרנט
0200B010011241700300שי נחמן300310011900007153תחזוקת תקשורתKR23/06/201346.18ILS17/09/2013 אינטרנט
0200B010011541800100ולדמן יוסף400100571900007145תרגומים והדפסותKR21/08/2013673.00ILS17/09/2013הדפסות
0200B010011541800100מתן אמנויות - הוצאה לאור בע"מ400013511900007146תרגומים והדפסותKR25/08/20133859.00ILS17/09/2013הדפסות
0200B010011541800300לב ארי ענת405087991900007186אירוח וכיבודיםKR28/08/20131470.00ILS17/09/2013כיבוד קל
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900756937ציוד משרדי ושונותWA17/09/20139.54ILS17/09/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900756937ציוד משרדי ושונותWA17/09/20139.44ILS17/09/2013
0200B010012141800260רגב מרים300308271900007150פלאפוניםKR01/09/201373.65ILS9/13 17/09/2013סלולרי
0200B010012241700300שי נחמן300310011900007154תחזוקת תקשורתKR23/07/201346.29ILS17/09/2013 אינטרנט
0200B010012241700300שי נחמן300310011900007180תחזוקת תקשורתKR23/06/201346.18ILS17/09/2013אינטרנט
0200B010012241708030"שי נחמן300310011900007155הוצאות שירותי כבליםKR30/06/2013198.28ILS17/09/2013כבלים



0200B010012241800260שי נחמן300310011900007156פלאפוניםKR07/07/201361.09ILS17/09/2013אייפד
0200B010012241800260שי נחמן300310011900007157פלאפוניםKR07/08/201361.09ILS17/09/2013אייפד
0200B010012241800260שי נחמן300310011900007158פלאפוניםKR14/07/201375.40ILS7/13 17/09/2013מודם
0200B010012241800260שי נחמן300310011900007159פלאפוניםKR14/08/201375.40ILS8/13 17/09/2013מודם
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900756923ציוד משרדי ושונותWA17/09/201364.98ILS17/09/2013
0200B010012946000000ספוט תקשורת ואסטרטגיה בע"מ405101631900006858ייעוץ  סקרים וחוות דKR17/09/20139000.00ILS01/10/2013 יעוץ תקשורתי
0200B010002741708030"בירן מיכל300305371900007324הוצאות שירותי כבליםKR24/07/2013148.35ILS02/10/2013כבלים
0200B010002741708030"בירן מיכל300305371900007325הוצאות שירותי כבליםKR22/08/2013210.00ILS02/10/2013כבלים
0200B010002741800260בירן מיכל300305371900007332פלאפוניםKR19/08/2013175.38ILS8/13 02/10/2013סלולרי
0200B010002741800260בירן מיכל300305371900007333פלאפוניםKR19/09/2013175.38ILS9/13 02/10/2013סלולרי
0200B010002741800300בירן מיכל300305371900007326אירוח וכיבודיםKR23/09/201393.50ILS02/10/2013 כיבוד קל
0200B010002741800300בירן מיכל300305371900007327אירוח וכיבודיםKR27/09/201363.00ILS02/10/2013 כיבוד קל
0200B010002744000000בירן מיכל300305371900007328פרסומיםKR31/07/201369.62ILSSMS 02/10/2013הודעות
0200B010003341708030"בר יחיאל300188931900007307הוצאות שירותי כבליםKR22/08/2013210.00ILS02/10/2013כבלים
0200B010005541700250יוגב מרדכי30038881600000120תחזוקת תוכנהK108/08/2013-100.00ILS02/10/2013פייסבוק
0200B010005541700250יוגב מרדכי300388811900007316תחזוקת תוכנהKR08/08/2013100.00ILS02/10/2013פייסבוק
0200B010005541800300יוגב מרדכי300388811900007320אירוח וכיבודיםKR30/09/2013555.07ILS02/10/2013 כיבוד קל
0200B010005641700200וולברג רחל403773851900007315תחזוקת חומרהKR28/07/20133174.00ILS02/10/2013טיפול במחשב בלשכה
0200B010005641800000אטיאס אופיס" הכל למשרד 1995 בע"מ"405324501900007322ציוד משרדי ושונותKR09/09/2013916.00ILS02/10/2013ציוד משרדי
0200B010007241800000אופיס דיפו (ישראל) בע"מ400119691900007304ציוד משרדי ושונותKR16/09/2013462.60ILS02/10/2013ציוד משרדי
0200B010007241800100סאלם רובא409852661900007275תרגומים והדפסותKR29/07/20134500.00ILS02/10/2013תרגומים
0200B010008141700300מזרחי משה300037851900007306תחזוקת תקשורתKR21/02/201350.42ILS02/10/2013אינטרנט
0200B010009641800100דפוס מונסה בע"מ400070931900007321תרגומים והדפסותKR19/08/20135752.00ILS02/10/2013הדפסות
0200B010010041700300לוין יריב גדעון300311431900007277תחזוקת תקשורתKR10/08/2013101.62ILS02/10/2013אינטרנט
0200B010013041800300מחאג'נה מוחמד409621251900007314אירוח וכיבודיםKR16/09/2013220.00ILS02/10/2013קפסולות קפה
0200B010014441800260משה אורית300303441900007296פלאפוניםKR21/08/2013479.83ILS8/13 02/10/2013סלולרי
0200B010015441800260שויקי איל300043321900007299פלאפוניםKR01/09/2013520.32ILS9/13 02/10/2013סלולרי
0200B010015441800260שויקי איל300043321900007300פלאפוניםKR01/08/2013683.99ILS8/13 02/10/2013סלולרי
0200B010016141800260רוזנטל משה מיכאל300373121900007289פלאפוניםKR01/08/201369.56ILS8/13 02/10/2013סלולרי
0200B010016141800260גולדפרב דויטש אסף300305881900007290פלאפוניםKR01/08/201318.29ILS8/13 02/10/2013סלולרי
0200B010016141800260גולדפרב דויטש אסף300305881900007291פלאפוניםKR01/09/201318.64ILS9/13 02/10/2013סלולרי
0200B010016141800450רוזנטל משה מיכאל300373121900007293עיתונים יומיים וקטעיKR26/08/201369.00ILS8/13 02/10/2013עיתון
0200B010016141800450רוזנטל משה מיכאל300373121900007294עיתונים יומיים וקטעיKR26/08/201387.00ILS8/13 02/10/2013עיתון
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900007347פלאפוניםKR14/09/2013174.58ILS9/13 03/10/2013 סלולרי
0200B010003341800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900007344עיתונים יומיים וקטעיKR09/09/20132611.54ILS03/10/2013עיתון ח"כ חיליק בר
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900759966ציוד משרדי ושונותWA03/10/201318.19ILS03/10/2013אמיר קורן ע.פ עומר בר לב
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900759966ציוד משרדי ושונותWA03/10/201343.19ILS03/10/2013אמיר קורן ע.פ עומר בר לב
0200B010004341800260אבידני אפרים300302101900007345פלאפוניםKR07/08/201317.07ILS8/13 03/10/2013 סלולרי
0200B010005541700200מלאי פריטים כלליים108000804900759965תחזוקת חומרהWA03/10/2013201.69ILS03/10/2013נטה כץ ע.פ מוטי יוגב
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900760021ציוד משרדי ושונותWA03/10/201364.98ILS03/10/2013אושרית סטבון ע.פ כלפה זבו
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900007348פלאפוניםKR01/09/2013109.93ILS9/13 03/10/2013 סלולרי
0200B010013041800260אגבאריה עפו300303271900007349פלאפוניםKR27/08/2013436.76ILS8/13 03/10/2013 סלולרי
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900007369פלאפוניםKR07/09/2013191.70ILS9/13 06/10/2013מודם
0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900760289ציוד משרדי ושונותWA06/10/201343.79ILS06/10/2013
0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900760289ציוד משרדי ושונותWA06/10/201334.02ILS06/10/2013
0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900760289ציוד משרדי ושונותWA06/10/201357.26ILS06/10/2013
0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900760289ציוד משרדי ושונותWA06/10/201323.18ILS06/10/2013
0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900760289ציוד משרדי ושונותWA06/10/2013116.00ILS06/10/2013
0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900760289ציוד משרדי ושונותWA06/10/20135.24ILS06/10/2013
0200B010013041800260חוסרי וסים300310331900007367פלאפוניםKR01/08/2013116.47ILS8/13 06/10/2013 סלולרי



0200B010013041800260חוסרי וסים300310331900007368פלאפוניםKR01/09/2013187.07ILS9/13 06/10/2013 סלולרי
0200B010001441800000צילומעתיק בעמ400051511900007468ציוד משרדי ושונותKR03/10/2013939.28ILS+PANASONIC 4600 07/10/2013פקסימיליה
0200B010001412000040צילומעתיק בעמ400051511900007468חומרת מחשביםKR03/10/20132832.00ILS+PANASONIC 4600 07/10/2013פקסימיליה
0200B010003141800260גפני משה רפאל300307101900007416פלאפוניםKR14/09/201371.51ILS9/13 07/10/2013סלולרי
0200B010005341800000טופורובסקי בועז300373251900007426ציוד משרדי ושונותKR20/08/2013115.00ILS07/10/2013 ציוד לסלולר
0200B010005341800300טופורובסקי בועז300373251900007428אירוח וכיבודיםKR09/09/201339.00ILS07/10/2013כיבוד קל
0200B010005341800300טופורובסקי בועז300373251900007430אירוח וכיבודיםKR19/08/201355.00ILS07/10/2013כיבוד קל
0200B010005341800300טופורובסקי בועז300373251900007431אירוח וכיבודיםKR25/08/201373.00ILS.07/10/2013כיבוד קל
0200B010005641800250כהן אמנון300303091900007423טלפוניםKR08/09/2013154.08ILS7-8/13 07/10/2013בזק ללשכה
0200B010005941800300כלפה זבולון300373761900007419אירוח וכיבודיםKR02/10/2013740.40ILS07/10/2013כיבוד קל
0200B010007241700250נאור איתי40532228600000156תחזוקת תוכנהK105/11/2012-2691.00ILS07/10/2013תחזוקה אינטרנט
0200B010007241700250נאור איתי405322281900002001תחזוקת תוכנהKR05/11/20122691.00ILS07/10/2013תחזוקה אינטרנט
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900761317ציוד משרדי ושונותWA07/10/2013-57.26ILS07/10/2013אלון לי גרין-ע.פ דב חנין
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900761317ציוד משרדי ושונותWA07/10/2013-113.31ILS07/10/2013אלון לי גרין-ע.פ דב חנין
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900761282ציוד משרדי ושונותWA07/10/2013113.32ILS07/10/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900761282ציוד משרדי ושונותWA07/10/201357.25ILS07/10/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900761283ציוד משרדי ושונותWA07/10/201343.19ILS07/10/2013אלון לי גרין-ע.פ דב חנין
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900761283ציוד משרדי ושונותWA07/10/20131.91ILS07/10/2013אלון לי גרין-ע.פ דב חנין
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900761283ציוד משרדי ושונותWA07/10/201322.68ILS07/10/2013אלון לי גרין-ע.פ דב חנין
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900761318ציוד משרדי ושונותWA07/10/201356.66ILS07/10/2013אלון לי גרין-ע.פ דב חנין
0200B010008441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001209991הוצאות שכר דירהRE24/09/2013-2.36ILS10-12/13 07/10/2013שכ"ד
0200B010008441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001636742הוצאות שכר דירהWE07/10/20137869.42ILS07/10/2013
0200B010008441700300מיכאלי אברהם300303011900007434תחזוקת תקשורתKR31/08/2013188.67ILS07/10/2013אינטרנט
0200B010008441700500מיכאלי אברהם300303011900007376חשמלKR30/09/2013206.98ILS7-9/13 07/10/2013חשמל
0200B010008441800250מיכאלי אברהם300303011900007433טלפוניםKR11/09/2013318.93ILS7-8/13 07/10/2013בזק
0200B010008441800260מיכאלי אברהם300303011900007409פלאפוניםKR07/09/2013115.50ILS9/13 07/10/2013סלולרי
0200B010009641500075חוטובלי צפורה300304481900007424שכירות מבנים לזמן קצKR09/07/2013620.00ILS07/10/2013שכירת חדר לישיבות
0200B010009641800000חוטובלי צפורה300304481900007436ציוד משרדי ושונותKR29/08/201319.90ILS07/10/2013עט פרקר
0200B010009641800000חוטובלי צפורה300304481900007437ציוד משרדי ושונותKR01/08/2013102.90ILS07/10/2013ציוד משרדי
0200B010009641800000חוטובלי צפורה300304481900007438ציוד משרדי ושונותKR29/08/2013147.00ILS07/10/2013ציוד משרדי
0200B010010041800000לוין יריב גדעון300311431900007422ציוד משרדי ושונותKR18/09/201339.99ILS07/10/2013מטען
0200B010010041800000לוין יריב גדעון300311431900007435ציוד משרדי ושונותKR18/09/201323.99ILS07/10/2013ציוד משרדי
0200B010010041800300לוין יריב גדעון300311431900007421אירוח וכיבודיםKR24/07/201348.90ILS07/10/2013כיבוד קל
0200B010014341500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001636695הוצאות שכר דירהWE07/10/20139000.00ILS07/10/2013
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900761039ציוד משרדי ושונותWA07/10/201311.59ILS07/10/2013רעות יהודה-ע.פ עדי קול
0200B010016141800450רוזנטל משה מיכאל300373121900007417עיתונים יומיים וקטעיKR24/09/201393.00ILS9/13 07/10/2013עיתון
0200B010016141800450רוזנטל משה מיכאל300373121900007418עיתונים יומיים וקטעיKR24/09/201393.00ILS9/13 07/10/2013עיתון
0200B010016541800300שלח עפר300373111900007420אירוח וכיבודיםKR30/09/2013248.89ILS07/10/2013כיבוד קל
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900007542פלאפוניםKR19/05/20131085.76ILS5/13 08/10/2013סלולרי
0200B010001446000000רונן משה יועצים בע"מ404042851900007544ייעוץ  סקרים וחוות דKR30/07/20135900.00ILS7-8/13 08/10/2013ייעוץ
0200B010001741800450מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ***402468371900007537עיתונים יומיים וקטעיKR01/06/20131516.00ILS08/10/2013ע/ ח"כ שמעון אוחיון
0200B010002941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001212616הוצאות שכר דירהRE17/09/2013-2.04ILS9-11/13 08/10/2013שכ"ד
0200B010002941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001638827הוצאות שכר דירהWE08/10/20134694.04ILS08/10/2013
0200B010006641800260לוי אבקסיס אורלי300303811900007548פלאפוניםKR14/08/2013359.43ILS8/13 08/10/2013סלולרי
0200B010006641800260לוי אבקסיס אורלי300303811900007549פלאפוניםKR14/09/2013280.23ILS9/13 08/10/2013סלולרי
0200B010006841800260קולמן עליסה דליה300373231900007550פלאפוניםKR25/07/201370.80ILS7/13 08/10/2013סלולרי
0200B010006841800260קולמן עליסה דליה300373231900007551פלאפוניםKR25/03/201399.45ILS08/10/2013הפרש ע/ סים
0200B010008741700200מלאי פריטים כלליים108000804900761688תחזוקת חומרהWA08/10/2013197.12ILS08/10/2013חווה וינגוד ע.פ משולם נהר
0200B010008741800250נהרי משולם300060731900007531טלפוניםKR27/09/2013124.55ILS8/13 08/10/2013בזק
0200B010009241800100פלס שרותי דפוס בע"מ400070081900007543תרגומים והדפסותKR06/06/2013354.00ILS08/10/2013הדפסות



0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900007530תחזוקת תוכנהKR08/10/20132827.10ILS2-30/9-08/10/2013פייסבוק מ
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900761685ציוד משרדי ושונותWA08/10/2013258.23ILS08/10/2013חרבאוי מוחמד ע.פ חמדעאמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900761685ציוד משרדי ושונותWA08/10/201363.72ILS08/10/2013חרבאוי מוחמד ע.פ חמדעאמר
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900761685ציוד משרדי ושונותWA08/10/2013502.75ILS08/10/2013חרבאוי מוחמד ע.פ חמדעאמר
0200B010013041800260אגבאריה עפו300303271900007545פלאפוניםKR07/09/2013291.10ILS9/13 08/10/2013סלולרי
0200B010014241800000פרנקל רינה300373881900007541ציוד משרדי ושונותKR07/10/2013142.50ILS08/10/2013ציוד +כיבוד
0200B010014241800300פרנקל רינה300373881900007541אירוח וכיבודיםKR07/10/201396.70ILS08/10/2013ציוד +כיבוד
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900007546פלאפוניםKR20/09/2013105.34ILS9/13 08/10/2013סלולרי
0200B010016241700730רזבוזוב יואל300376141900007540הסעותKR04/09/2013320.00ILS08/10/2013נסיעה במונית בתפקיד
0200B010016241800000רזבוזוב יואל300376141900007539ציוד משרדי ושונותKR13/08/2013358.59ILS08/10/2013ציוד משרדי
0200B010017341800300שקד אילת300373141900007552אירוח וכיבודיםKR21/07/2013288.89ILS08/10/2013כיבוד קל
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900762568ציוד משרדי ושונותWA09/10/2013-13.67ILS09/10/2013אבישי
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900762371ציוד משרדי ושונותWA09/10/201340.41ILS09/10/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900762371ציוד משרדי ושונותWA09/10/201310.54ILS09/10/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900762371ציוד משרדי ושונותWA09/10/20134.49ILS09/10/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900762371ציוד משרדי ושונותWA09/10/201350.28ILS09/10/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900762371ציוד משרדי ושונותWA09/10/201350.86ILS09/10/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900762774ציוד משרדי ושונותWA09/10/201361.52ILSTUR09/10/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900762774ציוד משרדי ושונותWA09/10/201352.55ILSTUR09/10/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900762774ציוד משרדי ושונותWA09/10/201386.39ILSTUR09/10/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900762774ציוד משרדי ושונותWA09/10/201310.20ILSTUR09/10/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900762407ציוד משרדי ושונותWA09/10/2013240.75ILS09/10/2013נעה אמיר ע.פ נחמן שי
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900762407ציוד משרדי ושונותWA09/10/201322.02ILS09/10/2013נעה אמיר ע.פ נחמן שי
0200B010012712000040קיי.אס.פי. מחשבים (ירושלים) 2004 בע409866691900007556חומרת מחשביםKR29/09/20132140.00ILSApple iPad Mini 16GB WiFi09/10/2013
0200B010000541700300סמייל טלקום בע"מ 404019629001217913012תחזוקת תקשורתRE01/10/201364.96ILS"10/10/2013שירותי גלישה באינטרנט -ח
0200B010000541700300סמייל טלקום בע"מ 404019629001220487012תחזוקת תקשורתRE01/01/201364.96ILS"10/10/2013שירותי גלישה באינטרנט -ח
0200B010000541700300סמייל טלקום בע"מ 404019629001220563012תחזוקת תקשורתRE01/02/201364.40ILS"10/10/2013שירותי גלישה באינטרנט -ח
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900763168ציוד משרדי ושונותWA10/10/2013240.75ILS10/10/2013דודי - ע.פ יעקב אשר
0200B010008441700200מלאי פריטים כלליים108000804900763204תחזוקת חומרהWA10/10/2013197.12ILS10/10/2013אורלי-ע.פ אברהם מיכאלי
0200B010008441700200מלאי פריטים כלליים108000804900763207תחזוקת חומרהWA10/10/201332.76ILS10/10/2013אורלי-ע.פ אברהם מיכאלי
0200B010008441701050מלאי פריטים כלליים108000804900763207אחזקה  נוי ושונותWA10/10/20135.52ILS10/10/2013אורלי-ע.פ אברהם מיכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900763207ציוד משרדי ושונותWA10/10/201321.84ILS10/10/2013אורלי-ע.פ אברהם מיכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900763207ציוד משרדי ושונותWA10/10/201313.51ILS10/10/2013אורלי-ע.פ אברהם מיכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900763207ציוד משרדי ושונותWA10/10/20131.53ILS10/10/2013אורלי-ע.פ אברהם מיכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900763207ציוד משרדי ושונותWA10/10/20130.64ILS10/10/2013אורלי-ע.פ אברהם מיכאלי
0200B010013141500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001641923הוצאות שכר דירהWE10/10/20136372.00ILS10/10/2013
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900763854ציוד משרדי ושונותWA13/10/2013200.79ILS13/10/2013דודי זלץ-ע.פ אשר יעקב
0200B010013441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001643448הוצאות שכר דירהWE13/10/201315000.00ILS13/10/2013
0200B010016041500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001643236הוצאות שכר דירהWE13/10/20134690.50ILS13/10/2013
0200B010016041500000מרום פאר נדל"ן בע"מ409590739001218158הוצאות שכר דירהRE17/09/20131.50ILS9-11/13 13/10/2013שכ"ד
0200B010001441800000בן אליעזר בנימין פואד300026881900007664ציוד משרדי ושונותKR06/10/2013292.50ILS14/10/2013ציוד משרדי
0200B010001441800260אזולאי אילת300024851900007687פלאפוניםKR01/10/20131037.87ILS10/13 14/10/2013סלולרי
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900764552ציוד משרדי ושונותWA14/10/2013-32.28ILS14/10/2013דנה
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900764552ציוד משרדי ושונותWA14/10/201331.86ILS14/10/2013דנה
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900764552ציוד משרדי ושונותWA14/10/201386.39ILS14/10/2013דנה
0200B010001741800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900007684עיתונים יומיים וקטעיKR09/10/20132611.27ILS10/14 14/10/2013ע/ ח"כ אוחיון עד
0200B010001741800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900007694עיתונים יומיים וקטעיKR09/10/20132611.54ILS10/14 14/10/2013ע/ ח"כ אוחיון עד
0200B010002344000080אלאלוף יצחק402216841900007671יחסי ציבורKR08/10/2013400.00ILS14/10/2013סידור פרחים לכנס
0200B010002941701050מלאי פריטים כלליים108000804900764329אחזקה  נוי ושונותWA14/10/20136.62ILS14/10/2013
0200B010003341708030"בר יחיאל300188931900007657הוצאות שירותי כבליםKR23/09/2013210.00ILS9/13 14/10/2013כבלים



0200B010004341800260זאב נסים מרדכי300307051900007655פלאפוניםKR14/08/2013208.42ILS8/13 14/10/2013סלולרי
0200B010004941800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900007679עיתונים יומיים וקטעיKR30/08/2013972.32ILS14/10/2013קטעי עיתונות
0200B010004941800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900007680עיתונים יומיים וקטעיKR30/09/2013972.32ILS14/10/2013קטעי עיתונות
0200B010005141800000זנדברג תמר300374301900007658ציוד משרדי ושונותKR14/10/2013185.00ILS14/10/2013צילומים+מטען
0200B010005141800100זנדברג תמר300374301900007658תרגומים והדפסותKR14/10/2013350.00ILS14/10/2013צילומים+מטען
0200B010006341700250כץ ישראל300171161900007592תחזוקת תוכנהKR14/10/20131699.06ILS19-814/10/2013פייסבוק מ-25-6 עד
0200B010006541800100ולדמן יוסף400100571900007677תרגומים והדפסותKR25/08/20132138.00ILS14/10/2013הדפסות
0200B010007641800000מלאי פריטים כלליים108000804900764578ציוד משרדי ושונותWA14/10/2013150.83ILS14/10/2013בנימין נורי
0200B010007641800000מלאי פריטים כלליים108000804900764578ציוד משרדי ושונותWA14/10/201375.99ILS14/10/2013בנימין נורי
0200B010008341800450ג'רוזלם פוסט בע"מ400014171900007683עיתונים יומיים וקטעיKR01/08/2013468.00ILS14/10/2013מגזין סוף שבוע שאול מופז
0200B010010041700300לוין יריב גדעון300311431900007665תחזוקת תקשורתKR10/09/2013101.62ILS14/10/2013אינטרנט
0200B010010041800300לוין יריב גדעון300311431900007663אירוח וכיבודיםKR06/10/201394.30ILS14/10/2013כיבוד קל
0200B010011241800000מלאי פריטים כלליים108000804900764422ציוד משרדי ושונותWA14/10/201364.98ILS14/10/2013אלי נולר-ע.פ פיגלין
0200B010011641800250שיטרית מאיר300002161900006814טלפוניםKR10/07/201372.00ILS14/10/2013שיחות לחו"ל
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900764328ציוד משרדי ושונותWA14/10/201343.79ILS14/10/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900764328ציוד משרדי ושונותWA14/10/20137.73ILS14/10/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900764328ציוד משרדי ושונותWA14/10/201316.94ILS14/10/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900764328ציוד משרדי ושונותWA14/10/201350.86ILS14/10/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900764328ציוד משרדי ושונותWA14/10/20135.10ILS14/10/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900764328ציוד משרדי ושונותWA14/10/20130.71ILS14/10/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900764328ציוד משרדי ושונותWA14/10/20139.64ILS14/10/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900764328ציוד משרדי ושונותWA14/10/201319.92ILS14/10/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900764328ציוד משרדי ושונותWA14/10/201353.99ILS14/10/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900764403ציוד משרדי ושונותWA14/10/201319.50ILS14/10/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900764403ציוד משרדי ושונותWA14/10/20130.61ILS14/10/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900764403ציוד משרדי ושונותWA14/10/201313.67ILS14/10/2013
0200B010012144000000אופיסקור. קום בע"מ402013971900007678פרסומיםKR11/06/20132360.00ILSSMS 14/10/2013הודעות
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900764142ציוד משרדי ושונותWA14/10/20133.90ILS14/10/2013
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900764142ציוד משרדי ושונותWA14/10/20136.96ILS14/10/2013
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900764142ציוד משרדי ושונותWA14/10/201364.98ILS14/10/2013
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900764142ציוד משרדי ושונותWA14/10/20134.08ILS14/10/2013
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900764142ציוד משרדי ושונותWA14/10/201311.59ILS14/10/2013
0200B010016741700250אריאב עומרי אריה409621151900007670תחזוקת תוכנהKR08/08/20131500.00ILS14/10/2013אתר אינטרנט
0200B010016941800000מלאי פריטים כלליים108000804900764330ציוד משרדי ושונותWA14/10/20132.84ILS14/10/2013
0200B010016941800000מלאי פריטים כלליים108000804900764330ציוד משרדי ושונותWA14/10/20137.26ILS14/10/2013
0200B010016941800000מלאי פריטים כלליים108000804900764330ציוד משרדי ושונותWA14/10/201323.86ILS14/10/2013
0200B010017441800000מלאי פריטים כלליים108000804900764412ציוד משרדי ושונותWA14/10/2013240.76ILS14/10/2013גדעון סער
0200B010019741800000מקלב ישראל מאיר אורי300307501900007656ציוד משרדי ושונותKR08/10/201334.90ILS14/10/2013ציוד משרדי
0200B010019741800100גרפומדיה ישראל - תשס"ט בע"מ404395821900007659תרגומים והדפסותKR30/09/20131740.00ILS14/10/2013הדפסות
0200B010019741800100גרפומדיה ישראל - תשס"ט בע"מ404395821900007660תרגומים והדפסותKR30/09/20131800.00ILS14/10/2013הדפסות
0200B010019741800260מקלב ישראל מאיר אורי300307501900007662פלאפוניםKR13/09/2013118.00ILS9/13 14/10/2013סלולרי
0200B010019741800450מקלב ישראל מאיר אורי300307501900007661עיתונים יומיים וקטעיKR27/08/2013895.00ILS14/10/2013עיתון משפחה
0200B010002041708030"ברכה מוחמד300307431900007740הוצאות שירותי כבליםKR31/07/2013210.00ILS15/10/2013כבלים
0200B010002041800250ברכה מוחמד300307431900007743טלפוניםKR19/06/2013173.50ILS5/13 15/10/2013בזק לשכה
0200B010002041800260ברכה מוחמד300307431900007741פלאפוניםKR21/08/2013153.29ILS8/13 15/10/2013סלולרי
0200B010002041800260ברכה מוחמד300307431900007742פלאפוניםKR21/09/2013240.76ILS9/13 15/10/2013סלולרי
0200B010002141500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001221331הוצאות שכר דירהRE02/09/2013-16.52ILS8-10/13 15/10/2013שכ"ד
0200B010002141500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001645861הוצאות שכר דירהWE15/10/20135009.10ILS15/10/2013
0200B010004941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001221362הוצאות שכר דירהRE14/10/2013-1190.00ILS11-12/1315/10/2013שכ"ד
0200B010004941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001645884הוצאות שכר דירהWE15/10/20134720.00ILS15/10/2013



0200B010004941800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900007763עיתונים יומיים וקטעיKR31/07/2013972.32ILS15/10/2013קטעי עיתונות
0200B010005141500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001221356הוצאות שכר דירהRE17/09/2013-2.04ILS9-11/13 15/10/2013שכ"ד
0200B010005141500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001645866הוצאות שכר דירהWE15/10/20134694.04ILS15/10/2013
0200B010005141700250קינדלר אופיר+נמרוד דוו405576951900007759תחזוקת תוכנהKR31/07/20134720.00ILS15/10/2013הקמת אתר
0200B010005141700250זנדברג תמר300374301900007760תחזוקת תוכנהKR31/08/2013150.00ILS15/10/2013דומיין
0200B010005141800300זנדברג תמר300374301900007736אירוח וכיבודיםKR13/10/2013213.04ILS15/10/2013כיבוד קל
0200B010005541800100פרסומי ישראל ירושלים ג401276761900007764תרגומים והדפסותKR31/07/20133363.00ILS15/10/2013הדפסות מכתבים +עיתוף
0200B010005741800000כהן יצחק30031096600000136ציוד משרדי ושונותK128/08/2013-228.00ILS15/10/2013מטענים
0200B010006541708030"לבנת לימור אהבה300166781900007727הוצאות שירותי כבליםKR24/07/2013210.00ILS15/10/2013כבלים
0200B010006541708030"לבנת לימור אהבה300166781900007728הוצאות שירותי כבליםKR22/08/2013210.00ILS15/10/2013כבלים
0200B010006841800260גולדברג בנימין אברהם300373221900007766פלאפוניםKR27/04/201387.75ILS4/13 15/10/2013סלולרי
0200B010006841800260גולדברג בנימין אברהם300373221900007767פלאפוניםKR27/06/201388.50ILS6/13 15/10/2013סלולרי
0200B010006841800260גולדברג בנימין אברהם300373221900007768פלאפוניםKR27/07/201388.50ILS7/13 15/10/2013סלולרי
0200B010006841800260גולדברג בנימין אברהם300373221900007769פלאפוניםKR27/08/201388.50ILS8/13 15/10/2013סלולרי
0200B010006841800260גולדברג בנימין אברהם300373221900007770פלאפוניםKR27/09/201388.50ILS9/13 15/10/2013סלולרי
0200B010007841800300חסון אדוי ישראל300308871900007735אירוח וכיבודיםKR14/10/2013503.00ILS15/10/2013כיבוד קל
0200B010008141700250דרונט בע"מ401269651900007714תחזוקת תוכנהKR06/10/2013212.00ILS15/10/2013אירוח ואחזקת אתר
0200B010008141800300מזרחי משה300037851900007713אירוח וכיבודיםKR14/10/2013123.48ILS15/10/2013כיבוד קל
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900765140ציוד משרדי ושונותWA15/10/201352.23ILS15/10/2013חן
0200B010008341800200קינן רעות300358911900007711דואר ומשלוחיםKR26/08/20131020.00ILS15/10/2013דואר כמותי
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900764872ציוד משרדי ושונותWA15/10/201354.06ILS15/10/2013
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900764873ציוד משרדי ושונותWA15/10/201343.67ILS15/10/2013
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900764801ציוד משרדי ושונותWA15/10/201310.96ILS15/10/2013נרקיס אדווראד-ע.פ נהרי
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900764801ציוד משרדי ושונותWA15/10/2013280.84ILS15/10/2013נרקיס אדווראד-ע.פ נהרי
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900765285ציוד משרדי ושונותWA15/10/201364.98ILS15/10/2013מיכל שימרון-ע.פ סטרוק
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900765285ציוד משרדי ושונותWA15/10/201341.78ILS15/10/2013מיכל שימרון-ע.פ סטרוק
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900765285ציוד משרדי ושונותWA15/10/201330.72ILS15/10/2013מיכל שימרון-ע.פ סטרוק
0200B010010341700300סוייד חנא300307421900007745תחזוקת תקשורתKR21/07/2013385.04ILS15/10/2013אינטרנט
0200B010010341700300סוייד חנא300307421900007746תחזוקת תקשורתKR21/08/2013365.89ILS15/10/2013אינטרנט
0200B010010341700300סוייד חנא300307421900007747תחזוקת תקשורתKR21/09/2013365.89ILS15/10/2013אינטרנט
0200B010010341800000סוייד חנא300307421900007748ציוד משרדי ושונותKR08/08/201370.00ILS15/10/2013ציוד משרדי
0200B010010341800000סוייד חנא300307421900007749ציוד משרדי ושונותKR11/08/201320.00ILS15/10/2013מנורות ללשכה
0200B010010641805000י.ח - רוז שמירה וכח אדם בע"מ409864101900007695הוצאות משרדיות - שונKR21/07/20133500.00ILS6/13 15/10/2013שירותי מזכירות
0200B010011341800000מלאי פריטים כלליים108000804900765173ציוד משרדי ושונותWA15/10/2013200.79ILS15/10/2013שושנה גולשטיין ע.פ שי פיר
0200B010013441800000מוזס מנחם אליעזר300269581900007750ציוד משרדי ושונותKR28/08/2013130.00ILS15/10/2013שלט ללשכה
0200B010013441800260מוזס מנחם אליעזר300269581900007752פלאפוניםKR27/06/2013157.08ILS6/13 15/10/2013סלולרי
0200B010013441800260מוזס מנחם אליעזר300269581900007753פלאפוניםKR27/07/2013147.28ILS7/13 15/10/2013סלולרי
0200B010013441800260מוזס מנחם אליעזר300269581900007754פלאפוניםKR27/08/2013154.83ILS8/13 15/10/2013סלולרי
0200B010013441800260מוזס מנחם אליעזר300269581900007755פלאפוניםKR27/09/2013155.09ILS9/13 15/10/2013סלולרי
0200B010013441800300מוזס מנחם אליעזר300269581900007751אירוח וכיבודיםKR19/07/201349.24ILS15/10/2013כיבוד קל
0200B010013941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001221387הוצאות שכר דירהRE30/09/2013-810.00ILS10-12/13 15/10/2013שכ"ד
0200B010013941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001645889הוצאות שכר דירהWE15/10/20135310.00ILS15/10/2013
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900007733פלאפוניםKR01/10/2013150.55ILS10/13 15/10/2013מודם
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900007739פלאפוניםKR21/09/2013185.00ILS9/13 15/10/2013סלולרי
0200B010016041800450ידיעות מינויים400114461900007762עיתונים יומיים וקטעיKR19/03/20131937.52ILS3/14 15/10/2013ע/ ח"כ מיכל רוזין
0200B010016441700200מלאי פריטים כלליים108000804900765241תחזוקת חומרהWA15/10/2013197.12ILS15/10/2013
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900765241ציוד משרדי ושונותWA15/10/201315.60ILS15/10/2013
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900765241ציוד משרדי ושונותWA15/10/201364.98ILS15/10/2013
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900765241ציוד משרדי ושונותWA15/10/20136.46ILS15/10/2013
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900765241ציוד משרדי ושונותWA15/10/201325.00ILS15/10/2013



0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900765241ציוד משרדי ושונותWA15/10/201364.00ILS15/10/2013
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900765241ציוד משרדי ושונותWA15/10/201351.20ILS15/10/2013
0200B010016741800450גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ400011581900007761עיתונים יומיים וקטעיKR19/02/20132190.24ILS2/1415/10/2013ע/ ח"כ שמולי עד
0200B010017041700300מרגי יעקב300310351900007734תחזוקת תקשורתKR14/10/2013820.00ILS15/10/2013תיקון סלולר
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900764833ציוד משרדי ושונותWA15/10/201364.98ILS15/10/2013
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900764833ציוד משרדי ושונותWA15/10/20133.90ILS15/10/2013
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900764833ציוד משרדי ושונותWA15/10/201316.93ILS15/10/2013
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900764833ציוד משרדי ושונותWA15/10/201334.77ILS15/10/2013
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900764833ציוד משרדי ושונותWA15/10/201361.44ILS15/10/2013
0200B010017541800000מלאי פריטים כלליים108000804900764833ציוד משרדי ושונותWA15/10/201323.61ILS15/10/2013
0200B010001641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001224281הוצאות שכר דירהRE16/09/2013-123.72ILS14/9-14/12/13 16/10/2013 שכ"ד
0200B010001641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001647575הוצאות שכר דירהWE16/10/201314223.72ILS16/10/2013
0200B010002041700300ברכה מוחמד300307431900007799תחזוקת תקשורתKR31/07/2013511.32ILS16/10/2013אינטרנט
0200B010002041700300ברכה מוחמד300307431900007800תחזוקת תקשורתKR31/08/2013511.32ILS16/10/2013אינטרנט
0200B010002041700300ברכה מוחמד300307431900007801תחזוקת תקשורתKR30/09/2013511.32ILS16/10/2013אינטרנט
0200B010002141708030"אילטוב רוברט300303081900007812הוצאות שירותי כבליםKR28/02/2013210.00ILS16/10/2013כבלים
0200B010002141708030"אילטוב רוברט300303081900007813הוצאות שירותי כבליםKR31/03/2013210.00ILS16/10/2013כבלים
0200B010002141708030"אילטוב רוברט300303081900007814הוצאות שירותי כבליםKR31/05/2013210.00ILS16/10/2013כבלים
0200B010002141800000אילטוב רוברט300303081900007816ציוד משרדי ושונותKR14/10/2013212.00ILS16/10/2013ציוד משרדי+ספרות
0200B010002141800000אילטוב רוברט300303081900007817ציוד משרדי ושונותKR06/10/201330.00ILS16/10/2013ציוד משרדי
0200B010002141800000אילטוב רוברט300303081900007818ציוד משרדי ושונותKR06/10/2013150.00ILS16/10/2013ציוד משרדי
0200B010002141800050אילטוב רוברט300303081900007816ספרות מקצועיתKR14/10/201343.00ILS16/10/2013ציוד משרדי+ספרות
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900007815אירוח וכיבודיםKR14/10/2013437.00ILS16/10/2013כיבוד קל
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900007819אירוח וכיבודיםKR14/10/2013391.00ILS16/10/2013כיבוד קל
0200B010002146000000פונשטיין סרגיי409647931900007811ייעוץ  סקרים וחוות דKR29/08/20133540.00ILS16/10/2013ייעוץ תקשורתי
0200B010002741708030"בירן מיכל300305371900007824הוצאות שירותי כבליםKR23/09/2013210.00ILS16/10/2013כבלים
0200B010002741800300בירן מיכל300305371900007826אירוח וכיבודיםKR15/10/2013314.46ILS16/10/2013כיבוד קל
0200B010002941708030"גלאון זהבה300308621900007832הוצאות שירותי כבליםKR23/09/2013210.00ILS16/10/2013כבלים
0200B010002946000060הולץ לכנר דפנה400053451900007810ייעוץ משפטיKR15/10/20136000.00ILS16/10/2013ייעוץ משפטי עטירה לבג"ץ
0200B010004341700300זאב נסים מרדכי300307051900007774תחזוקת תקשורתKR17/07/2013233.84ILS16/10/2013אינטרנט
0200B010004341700300זאב נסים מרדכי300307051900007775תחזוקת תקשורתKR23/08/2013233.84ILS16/10/2013אינטרנט
0200B010004341800260זאב נסים מרדכי30030705600000137פלאפוניםK114/07/2013-272.49ILS7/13 16/10/2013סלולרי
0200B010004341800260זאב נסים מרדכי300307051900007776פלאפוניםKR14/07/2013272.49ILS7/13 16/10/2013סלולרי
0200B010004341800260זאב נסים מרדכי300307051900007777פלאפוניםKR14/09/2013223.96ILS9/13 16/10/2013סלולרי
0200B010004341800260זאב נסים מרדכי300307051900007789פלאפוניםKR14/07/2013312.36ILS7/13 16/10/2013סלולרי
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900765611ציוד משרדי ושונותWA16/10/201343.79ILS16/10/2013נטה
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900765611ציוד משרדי ושונותWA16/10/201361.44ILS16/10/2013נטה
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900765611ציוד משרדי ושונותWA16/10/201311.59ILS16/10/2013נטה
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900765611ציוד משרדי ושונותWA16/10/201364.98ILS16/10/2013נטה
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900765611ציוד משרדי ושונותWA16/10/20135.10ILS16/10/2013נטה
0200B010005741700200מלאי פריטים כלליים108000804900765614תחזוקת חומרהWA16/10/2013131.04ILS16/10/2013אתי
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765588ציוד משרדי ושונותWA16/10/201318.02ILS16/10/2013לשכת יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765588ציוד משרדי ושונותWA16/10/201329.12ILS16/10/2013לשכת יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765588ציוד משרדי ושונותWA16/10/201364.00ILS16/10/2013לשכת יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765588ציוד משרדי ושונותWA16/10/20136.46ILS16/10/2013לשכת יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765588ציוד משרדי ושונותWA16/10/20136.18ILS16/10/2013לשכת יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765588ציוד משרדי ושונותWA16/10/2013129.97ILS16/10/2013לשכת יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765588ציוד משרדי ושונותWA16/10/20134.03ILS16/10/2013לשכת יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765588ציוד משרדי ושונותWA16/10/201311.55ILS16/10/2013לשכת יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765588ציוד משרדי ושונותWA16/10/20134.33ILS16/10/2013לשכת יצחק כהן



0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765588ציוד משרדי ושונותWA16/10/20130.99ILS16/10/2013לשכת יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765588ציוד משרדי ושונותWA16/10/201346.08ILS16/10/2013לשכת יצחק כהן
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765614ציוד משרדי ושונותWA16/10/201314.77ILS16/10/2013אתי
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765614ציוד משרדי ושונותWA16/10/201382.03ILS16/10/2013אתי
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765614ציוד משרדי ושונותWA16/10/2013114.63ILS16/10/2013אתי
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765614ציוד משרדי ושונותWA16/10/2013140.42ILS16/10/2013אתי
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765614ציוד משרדי ושונותWA16/10/201329.12ILS16/10/2013אתי
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765614ציוד משרדי ושונותWA16/10/201318.02ILS16/10/2013אתי
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765601ציוד משרדי ושונותWA16/10/2013251.38ILS16/10/2013
0200B010005941701050מלאי פריטים כלליים108000804900765440אחזקה  נוי ושונותWA16/10/20132.21ILS16/10/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900765440ציוד משרדי ושונותWA16/10/20137.54ILS16/10/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900765440ציוד משרדי ושונותWA16/10/201351.27ILS16/10/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900765440ציוד משרדי ושונותWA16/10/201314.74ILS16/10/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900765440ציוד משרדי ושונותWA16/10/2013194.95ILS16/10/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900765440ציוד משרדי ושונותWA16/10/201316.14ILS16/10/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900765440ציוד משרדי ושונותWA16/10/201320.89ILS16/10/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900765440ציוד משרדי ושונותWA16/10/201319.88ILS16/10/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900765440ציוד משרדי ושונותWA16/10/2013602.36ILS16/10/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900765440ציוד משרדי ושונותWA16/10/20130.33ILS16/10/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900765440ציוד משרדי ושונותWA16/10/20135.10ILS16/10/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900765440ציוד משרדי ושונותWA16/10/20137.26ILS16/10/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900765508ציוד משרדי ושונותWA16/10/201310.81ILS16/10/2013אושרת ע.פ כלפה זבולון
0200B010006741708030"לוי מיקי300374161900007802הוצאות שירותי כבליםKR22/08/2013209.44ILS16/10/2013כבלים
0200B010006741708030"לוי מיקי300374161900007803הוצאות שירותי כבליםKR23/09/2013209.44ILS16/10/2013כבלים
0200B010006741800250לוי מיקי300374161900007804טלפוניםKR08/09/2013626.56ILS7-8/13 16/10/2013בזק
0200B010006841800300ליפמן דב אלן300373241900007835אירוח וכיבודיםKR03/10/2013545.13ILS16/10/2013כיבוד קל
0200B010007941700300יחימוביץ שלי רחל300310701900007830תחזוקת תקשורתKR30/08/201359.00ILS16/10/2013ישיבות וירטואלי
0200B010007941700300יחימוביץ שלי רחל300310701900007831תחזוקת תקשורתKR30/07/201359.00ILS16/10/2013ישיבות וירטואלי
0200B010007941800000יחימוביץ שלי רחל300310701900007828ציוד משרדי ושונותKR15/10/2013188.00ILS16/10/2013ציוד משרדי+כיבוד
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900765507ציוד משרדי ושונותWA16/10/201336.00ILS16/10/2013
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900765507ציוד משרדי ושונותWA16/10/201324.17ILS16/10/2013
0200B010007941800260יחימוביץ שלי רחל300310701900007829פלאפוניםKR01/06/201383.00ILS6/13 16/10/2013מודם
0200B010007941800300יחימוביץ שלי רחל300310701900007828אירוח וכיבודיםKR15/10/201338.90ILS16/10/2013ציוד משרדי+כיבוד
0200B010008241700250הקולר הכחול בע"מ409577551900007805תחזוקת תוכנהKR01/10/20134425.00ILS16/10/2013אתר אינטרנט
0200B010008241800000מיכאלי מירב300373921900007806ציוד משרדי ושונותKR12/03/201395.60ILS16/10/2013ציוד משרדי
0200B010008741700300נהרי משולם300060731900007820תחזוקת תקשורתKR28/09/2013238.37ILS16/10/2013אינטרנט
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765451ציוד משרדי ושונותWA16/10/201333.47ILS16/10/2013הילה סובול -ע.פ סלומניסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765451ציוד משרדי ושונותWA16/10/201316.93ILS16/10/2013הילה סובול -ע.פ סלומניסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765451ציוד משרדי ושונותWA16/10/201386.39ILS16/10/2013הילה סובול -ע.פ סלומניסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765451ציוד משרדי ושונותWA16/10/20132.22ILS16/10/2013הילה סובול -ע.פ סלומניסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765451ציוד משרדי ושונותWA16/10/201318.02ILS16/10/2013הילה סובול -ע.פ סלומניסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765451ציוד משרדי ושונותWA16/10/201313.51ILS16/10/2013הילה סובול -ע.פ סלומניסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900765452ציוד משרדי ושונותWA16/10/201311.55ILS16/10/2013הילה סובול -ע.פ סלומניסקי
0200B010011641700300שיטרית מאיר300002161900007772תחזוקת תקשורתKR10/09/201336.98ILS16/10/2013אינטרנט
0200B010011641700300שיטרית מאיר300002161900007773תחזוקת תקשורתKR21/08/201325.33ILS16/10/2013אינטרנט
0200B010011641800250שיטרית מאיר300002161900007781טלפוניםKR11/09/2013344.41ILS8/13 16/10/2013בזק
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900007778פלאפוניםKR21/08/2013143.51ILS8/13 16/10/2013סלולרי
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900007779פלאפוניםKR14/09/201373.79ILS9/13 16/10/2013מודם
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900007780פלאפוניםKR21/09/2013194.84ILS9/13 16/10/2013סלולרי
0200B010012241700200שי נחמן300310011900007850תחזוקת חומרהKR29/08/2013589.00ILS16/10/2013מסך למחשב נייד



0200B010012241700250שי נחמן300310011900007849תחזוקת תוכנהKR30/09/2013590.00ILS16/10/2013פייסבוק
0200B010012241700300שי נחמן300310011900007844תחזוקת תקשורתKR23/08/201346.29ILS16/10/2013אינטרנט
0200B010012241700300שי נחמן300310011900007845תחזוקת תקשורתKR23/09/201346.29ILS16/10/2013אינטרנט
0200B010012241700730שי נחמן300310011900007847הסעותKR14/10/2013300.00ILS16/10/2013ציוד +נסיעה לנתב"ג
0200B010012241708030"שי נחמן300310011900007842הוצאות שירותי כבליםKR31/08/2013210.00ILS16/10/2013כבלים
0200B010012241708030"שי נחמן300310011900007843הוצאות שירותי כבליםKR30/09/2013210.00ILS16/10/2013כבלים
0200B010012241800000שי נחמן300310011900007847ציוד משרדי ושונותKR14/10/2013218.00ILS16/10/2013ציוד +נסיעה לנתב"ג
0200B010012241800260עמיר נעה רבקה300375861900007838פלאפוניםKR01/09/2013214.44ILS9/13 16/10/2013סלולרי
0200B010012241800260עמיר נעה רבקה300375861900007839פלאפוניםKR01/10/2013232.99ILS10/13 16/10/2013סלולרי
0200B010012241800260שי נחמן300310011900007840פלאפוניםKR07/09/201361.09ILS9/13 16/10/2013סלולרי
0200B010012241800260שי נחמן300310011900007841פלאפוניםKR07/09/201361.09ILS9/13 16/10/2013סלולרי
0200B010012241800260שי נחמן300310011900007848פלאפוניםKR14/09/201375.40ILS9/13 16/10/2013מודם
0200B010012241800300שי נחמן300310011900007846אירוח וכיבודיםKR14/10/2013434.30ILS16/10/2013כיבוד קל
0200B010013141500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001647537הוצאות שכר דירהWE16/10/20136372.00ILS16/10/2013
0200B010013141800000כבל איתן300310671900007796ציוד משרדי ושונותKR01/10/2013150.00ILS16/10/2013מטען
0200B010013141800260כבל איתן300310671900007797פלאפוניםKR14/09/2013110.73ILS9/13 16/10/2013סלולרי
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900765472ציוד משרדי ושונותWA16/10/201314.56ILS16/10/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900765472ציוד משרדי ושונותWA16/10/20139.01ILS16/10/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900765472ציוד משרדי ושונותWA16/10/201318.26ILS16/10/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900765472ציוד משרדי ושונותWA16/10/201351.20ILS16/10/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900765473ציוד משרדי ושונותWA16/10/201318.02ILS16/10/2013לשכת מוזס מנחם אליעזר
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900765473ציוד משרדי ושונותWA16/10/201329.12ILS16/10/2013לשכת מוזס מנחם אליעזר
0200B010013941708030"הורוביץ ניצן300310451900007787הוצאות שירותי כבליםKR24/07/2013210.00ILS16/10/2013כבלים
0200B010013941708030"הורוביץ ניצן300310451900007788הוצאות שירותי כבליםKR22/08/2013210.00ILS16/10/2013כבלים
0200B010015441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001652284הוצאות שכר דירהWE16/10/2013-9901.38ILS16/10/2013
0200B010015441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001647769הוצאות שכר דירהWE16/10/20139901.38ILS16/10/2013
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900765640ציוד משרדי ושונותWA16/10/201364.98ILS16/10/2013הראל
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900765640ציוד משרדי ושונותWA16/10/201361.44ILS16/10/2013הראל
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900765640ציוד משרדי ושונותWA16/10/20133.14ILS16/10/2013הראל
0200B010015441800260שויקי איל300043321900007807פלאפוניםKR01/10/2013606.51ILS10/13 16/10/2013סלולרי
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900765423ציוד משרדי ושונותWA16/10/201334.23ILS16/10/2013לשכת יפעת קריב
0200B010016241700250רזבוזוב יואל300376141900007827תחזוקת תוכנהKR27/06/2013354.32ILS16/10/2013פייסבוק
0200B010016241800260רזבוזוב יואל300376141900007833פלאפוניםKR21/08/201353.09ILS8/13 16/10/2013אייפד
0200B010016241800260רזבוזוב יואל300376141900007834פלאפוניםKR21/09/201353.09ILS9/13 16/10/2013אייפד
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900765471ציוד משרדי ושונותWA16/10/2013-21.09ILS16/10/2013עומר רוזנברג
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900765500ציוד משרדי ושונותWA16/10/201312.23ILS16/10/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900765501ציוד משרדי ושונותWA16/10/201321.09ILS16/10/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900765471ציוד משרדי ושונותWA16/10/201364.98ILS16/10/2013עומר רוזנברג
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900765471ציוד משרדי ושונותWA16/10/201387.58ILS16/10/2013עומר רוזנברג
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900765471ציוד משרדי ושונותWA16/10/201322.02ILS16/10/2013עומר רוזנברג
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900007825תחזוקת תוכנהKR01/05/2013194.03ILS16/10/2013פייסבוק
0200B010002412000050זלץ דוד300393921900007865ריהוט וציוד משרדיKR14/10/20132522.25ILS4 17/10/2013סמסונג גלקסי
0200B010008712000040אייבורי מחשבים בע"מ402686181900007863חומרת מחשביםKR15/10/20135790.00ILSMAM42IV LENOVO 17/10/2013מחשב נייד
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900765915ציוד משרדי ושונותWA17/10/2013223.10ILS17/10/2013הילה
0200B010002712000050פרלמן רועי300393971900007871ריהוט וציוד משרדיKR14/10/20132522.25ILS4 20/10/2013סמסונג גלקסי
0200B010012941800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900006095אירוח וכיבודיםKR23/07/2013405.99ILS20/10/2013כיבוד בשדולת ספורט
0200B010016241800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900006095אירוח וכיבודיםKR23/07/2013406.01ILS20/10/2013כיבוד בשדולת ספורט
0200B010017341800100בנש-פרסום גרפיקה והוצאה לאור בע"מ409449361900006873תרגומים והדפסותKR21/08/20132124.00ILS20/10/2013הדפסות
0200B010001312000040קיי.אס.פי. מחשבים (ירושלים) 2004 בע409866691900007925חומרת מחשביםKR21/10/20131500.00ILSApple iPad Mini 16GB WiFi21/10/2013
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900767031ציוד משרדי ושונותWA21/10/2013223.10ILS21/10/2013מילנה



0200B010002441800260אשר יעקב300386631900007898פלאפוניםKR07/08/2013107.17ILS8/13 21/10/2013סלולרי
0200B010002441800260אשר יעקב300386631900007899פלאפוניםKR07/09/2013113.30ILS9/13 21/10/2013סלולרי
0200B010002441800260אשר יעקב300386631900007900פלאפוניםKR21/09/201395.56ILS9/13 21/10/2013סלולרי
0200B010002441800260אשר יעקב300386631900007901פלאפוניםKR07/10/2013111.90ILS10-13 21/10/2013סלולרי
0200B010002441800300אשר יעקב300386631900007917אירוח וכיבודיםKR10/10/2013239.80ILS21/10/2013כיבוד קל
0200B010003444000000ברוורמן אבישי300313311900007897פרסומיםKR12/09/2013590.00ILS21/10/2013תמונות פורטרט
0200B010003941800000מלאי פריטים כלליים108000804900767293ציוד משרדי ושונותWA21/10/201364.98ILS21/10/2013ספיר גבריאל
0200B010004741700250הנגבי צחי300038021900007920תחזוקת תוכנהKR16/10/201311461.12ILS2013 21/10/2013פייסבוק יולי-אוגוסט
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900767073ציוד משרדי ושונותWA21/10/201330.72ILS21/10/2013
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900767073ציוד משרדי ושונותWA21/10/201338.99ILS21/10/2013
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900767073ציוד משרדי ושונותWA21/10/201311.14ILS21/10/2013
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900767032ציוד משרדי ושונותWA21/10/2013-16.14ILS21/10/2013אושרית
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900767032ציוד משרדי ושונותWA21/10/2013-7.26ILS21/10/2013אושרית
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900767032ציוד משרדי ושונותWA21/10/2013-22.29ILS21/10/2013אושרית
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900767032ציוד משרדי ושונותWA21/10/201347.71ILS21/10/2013אושרית
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900767032ציוד משרדי ושונותWA21/10/201323.18ILS21/10/2013אושרית
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900767032ציוד משרדי ושונותWA21/10/2013235.94ILS21/10/2013אושרית
0200B010005941800000מלאי פריטים כלליים108000804900767032ציוד משרדי ושונותWA21/10/201344.04ILS21/10/2013אושרית
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900766953ציוד משרדי ושונותWA21/10/201314.56ILS21/10/2013אילן מרציאנו-ע.פ חיים כץ
0200B010006441800000מלאי פריטים כלליים108000804900767091ציוד משרדי ושונותWA21/10/201330.76ILS21/10/2013עידו נתן-ע.פ ציפי לבני
0200B010006912000050בלוב רות300394071900007922ריהוט וציוד משרדיKR14/10/20132522.25ILS4 21/10/2013סמסונג גלקסי
0200B010007941800000רומי אמיר409726201900007918ציוד משרדי ושונותKR09/07/20131300.00ILS21/10/2013מסך לנייד
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900766882ציוד משרדי ושונותWA21/10/201320.51ILS21/10/2013
0200B010014441800000מלאי פריטים כלליים108000804900767337ציוד משרדי ושונותWA21/10/201334.23ILS21/10/2013אורית משה
0200B010015841800300קלדרון רות300373681900007919אירוח וכיבודיםKR15/10/2013341.77ILS21/10/2013כיבוד קל
0200B010015940004230קריב יפעת300352321900007902החזר הוצאות נסיעהKR16/10/2013425.00ILS21/10/2013נסיעות למתנדב
0200B010015941700300קריב יפעת300352321900007909תחזוקת תקשורתKR21/06/2013226.26ILS21/10/2013אינטרנט
0200B010015941700300קריב יפעת300352321900007910תחזוקת תקשורתKR21/09/2013194.13ILS21/10/2013אינטרנט
0200B010015941708030"קריב יפעת300352321900007905הוצאות שירותי כבליםKR24/07/2013210.00ILS21/10/2013כבלים
0200B010015941708030"קריב יפעת300352321900007906הוצאות שירותי כבליםKR22/08/2013210.00ILS21/10/2013כבלים
0200B010015941800000קריב יפעת300352321900007903ציוד משרדי ושונותKR16/10/2013403.80ILS21/10/2013ציוד משרדי
0200B010015941800000קריב יפעת300352321900007908ציוד משרדי ושונותKR29/09/201359.90ILS21/10/2013ציוד משרדי
0200B010015941800260קריב יפעת300352321900007907פלאפוניםKR01/09/201368.99ILS9/13 21/10/2013סים
0200B010015941800300קריב יפעת300352321900007904אירוח וכיבודיםKR16/10/2013204.29ILS21/10/2013כיבוד קל
0200B010016141800000רוזנטל משה מיכאל300373121900007921ציוד משרדי ושונותKR24/09/2013655.00ILS21/10/2013דיבורית לרכב
0200B010001341800000אורבך אורי שרגא300310691900008068ציוד משרדי ושונותKR15/08/2013109.00ILS22/10/2013זכרון נייד
0200B010002541700250מאיר יוניק מחשבים בע"מ405325211900008072תחזוקת תוכנהKR14/07/20134378.00ILS22/10/2013אחסון אתר+דומיין
0200B010002541800000אלקין זאב300309541900007998ציוד משרדי ושונותKR20/10/2013239.97ILS22/10/2013עיתונים+ציוד משרדי
0200B010002541800300אלקין זאב300309541900008000אירוח וכיבודיםKR20/10/2013736.00ILS22/10/2013כיבוד קל
0200B010002541800450אלקין זאב300309541900007998עיתונים יומיים וקטעיKR20/10/2013857.50ILS22/10/2013עיתונים+ציוד משרדי
0200B010003341800000בר יחיאל300188931900008073ציוד משרדי ושונותKR30/09/2013165.00ILS22/10/2013אנטי וירוס
0200B010003341800000בר יחיאל300188931900008074ציוד משרדי ושונותKR30/09/2013165.00ILS22/10/2013אנטי וירוס
0200B010003341800000בר יחיאל300188931900008075ציוד משרדי ושונותKR30/09/2013165.00ILS22/10/2013אנטי וירוס
0200B010003941700250עוז אלבו טל405527051900008076תחזוקת תוכנהKR06/09/20131770.00ILS22/10/2013פייסבוק
0200B010003941700250עוז אלבו טל405527051900008077תחזוקת תוכנהKR29/09/20132360.00ILS22/10/2013פייסבוק
0200B010006141700300כץ חיים300304391900008017תחזוקת תקשורתKR20/09/201381.21ILS22/10/2013אינטרנט
0200B010006141700300כץ חיים300304391900008018תחזוקת תקשורתKR20/08/201381.22ILS22/10/2013אינטרנט
0200B010006141708030"כץ חיים300304391900008016הוצאות שירותי כבליםKR31/08/2013210.00ILS22/10/2013כבלים
0200B010006141800260כץ חיים300304391900008019פלאפוניםKR14/09/201393.71ILS9/13 22/10/2013סלולרי
0200B010006341800100ולדמן יוסף400100571900008066תרגומים והדפסותKR20/10/20139300.00ILS22/10/2013הדפסות



0200B010007240004230חנין דב-בוריס300307591900008069החזר הוצאות נסיעהKR21/10/2013352.60ILS22/10/2013ניסיעות למתנדב
0200B010007541700250דוד שירה409868801900008063תחזוקת תוכנהKR13/05/20132000.00ILS22/10/2013עיצוב אתר
0200B010007941700250ברנס דנה409879741900008078תחזוקת תוכנהKR27/08/20132500.00ILS22/10/2013אינטרנט
0200B010007941700300יחימוביץ שלי רחל300310701900008080תחזוקת תקשורתKR20/06/2013122.47ILS22/10/2013אינטרנט
0200B010007941700300יחימוביץ שלי רחל300310701900008081תחזוקת תקשורתKR20/08/201373.53ILS22/10/2013אינטרנט
0200B010007941800000יחימוביץ שלי רחל300310701900008079ציוד משרדי ושונותKR15/10/2013310.00ILS22/10/2013אנטי וירוס
0200B010008741800000קרביץ (1974) בעמ400011031900007993ציוד משרדי ושונותKR08/10/20132270.30ILS22/10/2013ציוד משרדי
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900008084פלאפוניםKR01/10/2013109.93ILS10/13 22/10/2013סלולרי
0200B010008741800300נהרי משולם300060731900007990אירוח וכיבודיםKR09/10/2013400.00ILS22/10/2013כיבוד קל
0200B010009644000080מכון ז'בוטינסקי בישראל400000821900007979יחסי ציבורKR11/09/2013250.00ILS22/10/2013כנס הסברה
0200B010010041800000לוין יריב גדעון300311431900008086ציוד משרדי ושונותKR16/10/201359.01ILS22/10/2013ציוד משרדי
0200B010011141800000מלאי פריטים כלליים108000804900767562ציוד משרדי ושונותWA22/10/20136.05ILS22/10/2013
0200B010011141800000מלאי פריטים כלליים108000804900767562ציוד משרדי ושונותWA22/10/20137.47ILS22/10/2013
0200B010011141800000מלאי פריטים כלליים108000804900767562ציוד משרדי ושונותWA22/10/20130.66ILS22/10/2013
0200B010011141800000מלאי פריטים כלליים108000804900767562ציוד משרדי ושונותWA22/10/201311.59ILS22/10/2013
0200B010011141800000מלאי פריטים כלליים108000804900767562ציוד משרדי ושונותWA22/10/201361.44ILS22/10/2013
0200B010012741708030"פרי יעקב300373481900008004הוצאות שירותי כבליםKR22/02/2013180.00ILS22/10/2013כבלים
0200B010012741708030"פרי יעקב300373481900008006הוצאות שירותי כבליםKR22/03/2013210.00ILS22/10/2013כבלים
0200B010012741708030"פרי יעקב300373481900008008הוצאות שירותי כבליםKR23/04/2013210.00ILS22/10/2013כבלים
0200B010012741708030"פרי יעקב300373481900008010הוצאות שירותי כבליםKR23/05/2013210.00ILS22/10/2013כבלים
0200B010012741708030"פרי יעקב300373481900008012הוצאות שירותי כבליםKR24/06/2013210.00ILS22/10/2013כבלים
0200B010012741708030"פרי יעקב300373481900008013הוצאות שירותי כבליםKR24/07/2013210.00ILS22/10/2013כבלים
0200B010012741708030"פרי יעקב300373481900008015הוצאות שירותי כבליםKR22/08/2013210.00ILS22/10/2013כבלים
0200B010013244000000מיי טי אינטראקטיב בע"מ405326241900008070פרסומיםKR01/01/2012264.18ILSSMS 22/10/2013הודעות
0200B010013244000000מיי טי אינטראקטיב בע"מ405326241900008071פרסומיםKR01/01/2012904.80ILSSMS 22/10/2013הודעות
0200B010014441800260משה אורית300303441900008064פלאפוניםKR21/09/201389.41ILS9/13 22/10/2013סלולרי
0200B010015441500000חיים ושמואל גרוסמן409603541900008062הוצאות שכר דירהKR15/10/20139000.00ILS22/10/2013שכ"ד 10-12/13 + חניה
0200B010015441700750חיים ושמואל גרוסמן409603541900008062חניהKR15/10/2013339.00ILS22/10/2013שכ"ד 10-12/13 + חניה
0200B010015841800260צלניק יעל300386511900008061פלאפוניםKR07/10/201324.60ILS10/13 22/10/2013סלולרי
0200B010016341700250ביוויק מדיה בע"מ405371561900008067תחזוקת תוכנהKR21/10/20133540.00ILS22/10/2013פייסבוק
0200B010016841700250עצמאי שכיר בע"מ403779491900007981תחזוקת תוכנהKR14/10/20138850.00ILS22/10/2013ניהול חודשי פייסבוק
0200B010004741700250הנגבי צחי300038021900008103תחזוקת תוכנהKR21/10/20131936.04ILS23/10/2013הוצ' פייסבוק
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900767973ציוד משרדי ושונותWA23/10/2013129.96ILS23/10/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900767973ציוד משרדי ושונותWA23/10/201347.71ILS23/10/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900767973ציוד משרדי ושונותWA23/10/201311.59ILS23/10/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900767973ציוד משרדי ושונותWA23/10/20134.98ILS23/10/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900767973ציוד משרדי ושונותWA23/10/201332.28ILS23/10/2013
0200B010006341800000מלאי פריטים כלליים108000804900768230ציוד משרדי ושונותWA23/10/201325.99ILS23/10/2013מאיר אוחיון
0200B010006741800000מלאי פריטים כלליים108000804900767793ציוד משרדי ושונותWA23/10/2013151.99ILS23/10/2013אלעד
0200B010007541700200מלאי פריטים כלליים108000804900768173תחזוקת חומרהWA23/10/20139.40ILS23/10/2013
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900768173ציוד משרדי ושונותWA23/10/201364.98ILS23/10/2013
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900768173ציוד משרדי ושונותWA23/10/201311.29ILS23/10/2013
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900768173ציוד משרדי ושונותWA23/10/201311.59ILS23/10/2013
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900768173ציוד משרדי ושונותWA23/10/201310.08ILS23/10/2013
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900768173ציוד משרדי ושונותWA23/10/201323.61ILS23/10/2013
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900768173ציוד משרדי ושונותWA23/10/201343.79ILS23/10/2013
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900768173ציוד משרדי ושונותWA23/10/2013240.75ILS23/10/2013
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900768173ציוד משרדי ושונותWA23/10/201358.00ILS23/10/2013
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900768173ציוד משרדי ושונותWA23/10/201376.42ILS23/10/2013
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900768173ציוד משרדי ושונותWA23/10/20135.59ILS23/10/2013



0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900768173ציוד משרדי ושונותWA23/10/20131.95ILS23/10/2013
0200B010013141800300כבל איתן300310671900008102אירוח וכיבודיםKR22/10/2013145.54ILS23/10/2013כיבוד קל
0200B010013341800000מלאי פריטים כלליים108000804900768032ציוד משרדי ושונותWA23/10/2013251.38ILS23/10/2013
0200B010016741700300שמולי יצחק300372991900008107תחזוקת תקשורתKR01/08/201330.26ILS23/10/2013אינטרנט
0200B010016741800200שמולי יצחק300372991900008108דואר ומשלוחיםKR21/10/20139.60ILS23/10/2013כיבוד קל+דואר
0200B010016741800300שמולי יצחק300372991900008108אירוח וכיבודיםKR21/10/2013573.00ILS23/10/2013כיבוד קל+דואר
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900008109עיתונים יומיים וקטעיKR30/08/20131032.59ILS23/10/2013קטעי עיתונות
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900008110עיתונים יומיים וקטעיKR30/09/2013580.94ILS23/10/2013קטעי עיתונות
0200B010000941800100דפוס העיר העתיקה בעמ400173021900008174תרגומים והדפסותKR06/08/2013673.00ILS24/10/2013הדפסות שנה טובה
0200B010001341800100אשחר ותקין פרסום בע"מ402987721900008167תרגומים והדפסותKR17/10/20135250.00ILS24/10/2013הדפסות שנה טובה
0200B010002141800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900008175עיתונים יומיים וקטעיKR30/05/2013238.79ILS24/10/2013דה מרקר
0200B010002741800300בירן מיכל300305371900008173אירוח וכיבודיםKR22/10/2013156.00ILS24/10/2013כיבוד קל
0200B010005441800300ישי אליהו300190591900008170אירוח וכיבודיםKR14/10/2013484.80ILS24/10/2013כיבוד קל
0200B010005641700300וולברג רחל403773851900008176תחזוקת תקשורתKR16/10/20133487.00ILS24/10/2013תיקון מחשב
0200B010005946000000רצון ישראל404311081900008172ייעוץ  סקרים וחוות דKR08/10/20134130.00ILS24/10/2013תיווך דירה להשכרה
0200B010014441700300צור דוד300038351900008131תחזוקת תקשורתKR28/02/201359.13ILS24/10/2013אינטרנט
0200B010014441700300צור דוד300038351900008140תחזוקת תקשורתKR31/03/201368.03ILS24/10/2013אינטרנט
0200B010014441700300צור דוד300038351900008141תחזוקת תקשורתKR30/04/201366.99ILS24/10/2013אינטרנט
0200B010014441700300צור דוד300038351900008143תחזוקת תקשורתKR31/05/201366.99ILS24/10/2013אינטרנט
0200B010014441700300צור דוד300038351900008144תחזוקת תקשורתKR30/06/201367.54ILS24/10/2013אינטרנט
0200B010014441700300צור דוד300038351900008147תחזוקת תקשורתKR31/07/201381.23ILS24/10/2013אינטרנט
0200B010014441700300צור דוד300038351900008148תחזוקת תקשורתKR31/08/201397.82ILS24/10/2013אינטרנט
0200B010014441708030"צור דוד300038351900008149הוצאות שירותי כבליםKR28/02/2013180.00ILS24/10/2013כבלים
0200B010014441708030"צור דוד300038351900008150הוצאות שירותי כבליםKR31/03/2013210.00ILS24/10/2013כבלים
0200B010014441708030"צור דוד300038351900008152הוצאות שירותי כבליםKR30/04/2013210.00ILS24/10/2013כבלים
0200B010014441708030"צור דוד300038351900008153הוצאות שירותי כבליםKR31/05/2013210.00ILS24/10/2013כבלים
0200B010014441708030"צור דוד300038351900008154הוצאות שירותי כבליםKR30/06/2013210.00ILS24/10/2013כבלים
0200B010014441708030"צור דוד300038351900008155הוצאות שירותי כבליםKR31/07/2013210.00ILS24/10/2013כבלים
0200B010014441708030"צור דוד300038351900008156הוצאות שירותי כבליםKR31/08/2013210.00ILS24/10/2013כבלים
0200B010001741500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001234623הוצאות שכר דירהRE27/05/2013-348.26ILS15.4/13-31/8/13 27/10/2013שכ"ד
0200B010001741500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001656772הוצאות שכר דירהWE27/10/20137471.76ILS27/10/2013
0200B010002141700300אילטוב רוברט300303081900008205תחזוקת תקשורתKR01/03/201372.79ILS27/10/2013אינטרנט
0200B010002141700300אילטוב רוברט300303081900008206תחזוקת תקשורתKR01/10/201272.79ILS27/10/2013אינטרנט
0200B010002141700300אילטוב רוברט300303081900008207תחזוקת תקשורתKR01/11/201272.79ILS27/10/2013אינטרנט
0200B010002141700300אילטוב רוברט300303081900008208תחזוקת תקשורתKR01/12/201272.79ILS27/10/2013אינטרנט
0200B010002141700300אילטוב רוברט300303081900008209תחזוקת תקשורתKR01/02/201377.24ILS27/10/2013אינטרנט
0200B010005541800260יוגב מרדכי300388811900008210פלאפוניםKR01/06/201368.97ILS6/13 27/10/2013מודם
0200B010005541800260יוגב מרדכי300388811900008211פלאפוניםKR01/07/201369.56ILS7/13 27/10/2013מודם
0200B010005541800260יוגב מרדכי300388811900008212פלאפוניםKR01/08/201369.56ILS8/13 27/10/2013מודם
0200B010005541800260יוגב מרדכי300388811900008213פלאפוניםKR01/09/201369.56ILS9/13 27/10/2013מודם
0200B010006941800260אביחצירא יוסף אברהם300032921900008214פלאפוניםKR01/07/2013321.61ILS7/13 27/10/2013סלולרי
0200B010006941800260אביחצירא יוסף אברהם300032921900008215פלאפוניםKR01/08/2013821.73ILS8/13 27/10/2013סלולרי
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900768953ציוד משרדי ושונותWA27/10/201325.60ILS27/10/2013
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900768953ציוד משרדי ושונותWA27/10/201310.80ILS27/10/2013
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900768953ציוד משרדי ושונותWA27/10/201399.67ILS27/10/2013
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900768953ציוד משרדי ושונותWA27/10/20138.81ILS27/10/2013
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900769004ציוד משרדי ושונותWA27/10/201325.94ILS27/10/2013סופיה
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900769147ציוד משרדי ושונותWA27/10/2013240.76ILS27/10/2013גבריאל ע.פ יעקב מרגי
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900769816ציוד משרדי ושונותWA28/10/2013-31.86ILS28/10/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900769816ציוד משרדי ושונותWA28/10/2013-96.67ILS28/10/2013



0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900769815ציוד משרדי ושונותWA28/10/201331.86ILS28/10/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900769815ציוד משרדי ושונותWA28/10/201396.67ILS28/10/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900769817ציוד משרדי ושונותWA28/10/201364.86ILS28/10/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900769817ציוד משרדי ושונותWA28/10/20136.03ILS28/10/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900769817ציוד משרדי ושונותWA28/10/20133.86ILS28/10/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900769817ציוד משרדי ושונותWA28/10/20134.22ILS28/10/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900769817ציוד משרדי ושונותWA28/10/20132.79ILS28/10/2013
0200B010001941800050משכל הוצאה לאור והפצה בע"מ400013161900008278ספרות מקצועיתKR06/10/2013294.00ILS28/10/2013ספרות מקצועית
0200B010001941800050משכל הוצאה לאור והפצה בע"מ400013161900008279ספרות מקצועיתKR29/09/20131470.00ILS28/10/2013ספרות מקצועית
0200B010002941800000מלאי פריטים כלליים108000804900769796ציוד משרדי ושונותWA28/10/201377.83ILS28/10/2013יערה מן
0200B010003041800000מלאי פריטים כלליים108000804900769556ציוד משרדי ושונותWA28/10/2013200.79ILS28/10/2013רעות
0200B010005241800000ג'מעיית אלתועיה אלאסלאמיה - סח'נין405327031900008277ציוד משרדי ושונותKR26/10/20131021.00ILS28/10/2013ציוד משרדי
0200B010005241800250גנאים מסעוד300308241900008273טלפוניםKR08/08/2013202.58ILS7/13 28/10/2013בזק
0200B010005241800250גנאים מסעוד300308241900008274טלפוניםKR08/09/2013204.33ILS8/13 28/10/2013בזק
0200B010005241800250גנאים מסעוד300308241900008275טלפוניםKR07/10/2013231.65ILS9/13 28/10/2013בזק
0200B010005241800300אבו ריא עלי405672851900008276אירוח וכיבודיםKR26/10/20131000.00ILS28/10/2013כיבוד קל
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900769463ציוד משרדי ושונותWA28/10/201341.78ILS28/10/2013
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900769463ציוד משרדי ושונותWA28/10/201311.29ILS28/10/2013
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900769463ציוד משרדי ושונותWA28/10/20137.65ILS28/10/2013
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900769527ציוד משרדי ושונותWA28/10/201315.08ILS28/10/2013
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900769527ציוד משרדי ושונותWA28/10/201322.02ILS28/10/2013
0200B010006141708030"כץ חיים300304391900008268הוצאות שירותי כבליםKR30/09/2013210.00ILS28/10/2013כבלים
0200B010006141800250כץ חיים300304391900008267טלפוניםKR01/10/201315.48ILS28/10/2013חוג לחו"ל
0200B010006244000000לביא עליזה300374291900008293פרסומיםKR31/08/2013352.82ILS28/10/2013דוור
0200B010006441800000מלאי פריטים כלליים108000804900769672ציוד משרדי ושונותWA28/10/201358.00ILS28/10/2013עידו נתן-ע.פ ציפי לבני
0200B010006541800100ולדמן יוסף400100571900008271תרגומים והדפסותKR25/08/20133127.00ILS28/10/2013הדפסות
0200B010008141800050משכל הוצאה לאור והפצה בע"מ400013161900008272ספרות מקצועיתKR21/10/201382.60ILS28/10/2013ספרות מקצועית
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900769622ציוד משרדי ושונותWA28/10/201320.51ILS28/10/2013אורלי שמעוני-ע.פ מכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900769622ציוד משרדי ושונותWA28/10/201325.14ILS28/10/2013אורלי שמעוני-ע.פ מכאלי
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900769622ציוד משרדי ושונותWA28/10/20137.60ILS28/10/2013אורלי שמעוני-ע.פ מכאלי
0200B010009641800260ביפר תקשורת ישראל בע"מ400012271900008269פלאפוניםKR05/08/2013353.00ILS28/10/2013חיוב הודעות עודפות
0200B010009644000000גפן חוה רות404628651900008270פרסומיםKR23/10/2013300.00ILS28/10/2013דוור אלקטרוני
0200B010011941800000מלאי פריטים כלליים108000804900769699ציוד משרדי ושונותWA28/10/201364.86ILS28/10/2013
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900769560ציוד משרדי ושונותWA28/10/2013274.34ILS28/10/2013יותם
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900769628ציוד משרדי ושונותWA28/10/201350.28ILS28/10/2013ישראל כהן-ע.פ גילה גמליאל
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900769628ציוד משרדי ושונותWA28/10/201364.86ILS28/10/2013ישראל כהן-ע.פ גילה גמליאל
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900769628ציוד משרדי ושונותWA28/10/201330.76ILS28/10/2013ישראל כהן-ע.פ גילה גמליאל
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900769628ציוד משרדי ושונותWA28/10/20135.79ILS28/10/2013ישראל כהן-ע.פ גילה גמליאל
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900769628ציוד משרדי ושונותWA28/10/20132.02ILS28/10/2013ישראל כהן-ע.פ גילה גמליאל
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900769628ציוד משרדי ושונותWA28/10/201358.00ILS28/10/2013ישראל כהן-ע.פ גילה גמליאל
0200B010015840004000שכר בארץ40004000100008066שכר בארץSA28/10/20132642.17ILS28/10/2013חפיפה זילברג מ.+ דונה
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900769509ציוד משרדי ושונותWA28/10/2013-9.68ILS28/10/2013
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900769507ציוד משרדי ושונותWA28/10/201323.18ILS28/10/2013
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900769507ציוד משרדי ושונותWA28/10/201320.48ILS28/10/2013
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900769507ציוד משרדי ושונותWA28/10/20139.68ILS28/10/2013
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900769507ציוד משרדי ושונותWA28/10/201314.61ILS28/10/2013
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900769509ציוד משרדי ושונותWA28/10/20134.19ILS28/10/2013
0200B010016541800260דולז'נסקי אינה300331601900008288פלאפוניםKR13/08/201382.98ILS8/13 28/10/2013סלולרי
0200B010016741700200מלאי פריטים כלליים108000804900769596תחזוקת חומרהWA28/10/2013197.12ILS28/10/2013יעל אדיב
0200B010017041800000מרגי יעקב300310351900008290ציוד משרדי ושונותKR21/10/2013150.00ILS28/10/2013ציוד משרדי



0200B010017041800300מרגי יעקב300310351900008291אירוח וכיבודיםKR21/10/2013197.45ILS28/10/2013כיבוד קל
0200B010017041800300מרגי יעקב300310351900008292אירוח וכיבודיםKR16/10/201333.00ILS28/10/2013כיבוד קל
0200B010001341700250ארזי מיכל409886601900008345תחזוקת תוכנהKR13/10/20135900.00ILS29/10/2013פייסבוק
0200B010001441800000א.ד. החדשה בע"מ409611571900008347ציוד משרדי ושונותKR30/05/2013770.48ILS29/10/2013ציוד משרדי
0200B010001841800300אקוניס אופיר300002111900008348אירוח וכיבודיםKR20/10/2013304.80ILS29/10/2013 כיבוד קל
0200B010002544000080קרמניצקי אירועים בע"מ409811051900008346יחסי ציבורKR30/09/20137313.00ILS15/9 29/10/2013כנס הסברה
0200B010002741700250בירן מיכל300305371900008356תחזוקת תוכנהKR16/10/201364.13ILS29/10/2013 דומיין
0200B010002841800100סירואה סמי400065501900008373תרגומים והדפסותKR22/12/20111450.00ILS,29/10/2013תרגום
0200B010002841800450גיל און אילן300308931900008363עיתונים יומיים וקטעיKR03/07/20131422.83ILS6/13 29/10/2013עיתון הארץ עד
0200B010003141700200מלאי פריטים כלליים108000804900770177תחזוקת חומרהWA29/10/2013-394.24ILS29/10/2013שלמה פולק
0200B010003141700200מלאי פריטים כלליים108000804900770169תחזוקת חומרהWA29/10/2013394.24ILS29/10/2013
0200B010003141800000מלאי פריטים כלליים108000804900770174ציוד משרדי ושונותWA29/10/2013-13.67ILS29/10/2013שלמה פולק
0200B010003141800000מלאי פריטים כלליים108000804900770169ציוד משרדי ושונותWA29/10/2013608.04ILS29/10/2013
0200B010003141800000מלאי פריטים כלליים108000804900770169ציוד משרדי ושונותWA29/10/2013129.72ILS29/10/2013
0200B010003141800000מלאי פריטים כלליים108000804900770169ציוד משרדי ושונותWA29/10/201320.51ILS29/10/2013
0200B010003141800000מלאי פריטים כלליים108000804900770169ציוד משרדי ושונותWA29/10/20135.65ILS29/10/2013
0200B010003141800000מלאי פריטים כלליים108000804900770169ציוד משרדי ושונותWA29/10/201313.68ILS29/10/2013
0200B010003141800000מלאי פריטים כלליים108000804900770169ציוד משרדי ושונותWA29/10/2013100.55ILS29/10/2013
0200B010003141800000מלאי פריטים כלליים108000804900770174ציוד משרדי ושונותWA29/10/20135.04ILS29/10/2013שלמה פולק
0200B010003141800000מלאי פריטים כלליים108000804900770177ציוד משרדי ושונותWA29/10/2013401.57ILS29/10/2013שלמה פולק
0200B010003841800100זכאי גל402943121900008371תרגומים והדפסותKR27/10/201310974.00ILS29/10/2013הדפסה חוברת
0200B010003841800100זכאי גל402943121900008372תרגומים והדפסותKR27/10/201320060.00ILS29/10/2013הדפסה חוברת
0200B010003841800300בר לב עמר ישראל300379231900008368אירוח וכיבודיםKR27/10/2013269.67ILS29/10/2013 כיבוד קל
0200B010004841800260בן סיני צפריר300394411900008360פלאפוניםKR21/05/2013196.08ILS5/13 29/10/2013סלולרי
0200B010004841800260בן סיני צפריר300394411900008367פלאפוניםKR21/06/2013300.52ILS6/13 29/10/2013סלולרי
0200B010005041800300וורצמן אברהם300374311900008344אירוח וכיבודיםKR28/10/2013605.58ILS29/10/2013 כיבוד קל
0200B010005341800000טופורובסקי בועז300373251900008355ציוד משרדי ושונותKR29/10/20131007.00ILS29/10/2013ציוד משרדי
0200B010005441800260בוטון בת חן300394421900008342פלאפוניםKR01/08/2013146.87ILS8/13 29/10/2013סלולרי
0200B010005441800260בוטון בת חן300394421900008343פלאפוניםKR01/09/2013371.70ILS9/13 29/10/2013סלולרי
0200B010006212000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900008374חומרת מחשביםKR11/08/20134016.00ILSDMPKD2G5F19129/10/2013
0200B010006541708030"לבנת לימור אהבה300166781900008362הוצאות שירותי כבליםKR23/09/2013210.00ILS29/10/2013כבלים
0200B010006741800000לוי מיקי300374161900008349ציוד משרדי ושונותKR28/10/2013355.00ILS29/10/2013דיסק חיצוני
0200B010006741800250לוי מיקי300374161900008351טלפוניםKR30/09/201367.57ILS9/13 29/10/2013שיחות חו"ל
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900770294ציוד משרדי ושונותWA29/10/201364.86ILS29/10/2013מנדי שקד
0200B010008141800300מזרחי משה300037851900008357אירוח וכיבודיםKR24/10/2013134.70ILS29/10/2013 כיבוד קל
0200B010008144000000מזרחי משה300037851900008358פרסומיםKR30/06/201359.00ILSSMS 29/10/2013הודעות
0200B010010044000080קרמניצקי אירועים בע"מ409811051900008346יחסי ציבורKR30/09/20133658.01ILS15/9 29/10/2013כנס הסברה
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900770234ציוד משרדי ושונותWA29/10/201379.74ILS29/10/2013
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900770234ציוד משרדי ושונותWA29/10/2013181.68ILS29/10/2013
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900770234ציוד משרדי ושונותWA29/10/201313.51ILS29/10/2013
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900770234ציוד משרדי ושונותWA29/10/201314.56ILS29/10/2013
0200B010011944000080קרמניצקי אירועים בע"מ409811051900008346יחסי ציבורKR30/09/20137312.99ILS15/9 29/10/2013כנס הסברה
0200B010015341800260גמליאל דמרי גילה300311521900008365פלאפוניםKR01/10/201368.99ILS10/13 29/10/2013סלולרי
0200B010015341800260ביפר תקשורת ישראל בע"מ400012271900008366פלאפוניםKR03/10/2013401.00ILS29/10/2013הודעות חורגות
0200B010015341800300גמליאל דמרי גילה300311521900008359אירוח וכיבודיםKR28/10/2013284.50ILS29/10/2013 כיבוד קל
0200B010015344000080קרמניצקי אירועים בע"מ409811051900008346יחסי ציבורKR30/09/20136216.00ILS15/9 29/10/2013כנס הסברה
0200B010015346000000נזרי מלכה ליבנת409595721900008364ייעוץ  סקרים וחוות דKR03/10/20134720.00ILS29/10/2013ייעוץ תקשורתי
0200B010016141800260רוזנטל משה מיכאל300373121900008370פלאפוניםKR01/09/201369.56ILS9/13 29/10/2013סלולרי
0200B010001941800000מלאי פריטים כלליים108000804900770668ציוד משרדי ושונותWA30/10/201325.94ILS30/10/2013מיכל יהשע
0200B010002041500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001239914הוצאות שכר דירהRE01/07/2013-11.63ILS30/10/2013 שכ"ד 7-9/13 + ארנונה



0200B010002041500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001239916הוצאות שכר דירהRE08/10/2013-10.75ILS30/10/2013 שכ"ד 10-12/13 + ארנונה
0200B010002041500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001660867הוצאות שכר דירהWE30/10/20136658.74ILS30/10/2013
0200B010002041500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001660869הוצאות שכר דירהWE30/10/20136658.74ILS30/10/2013
0200B010002041700450ברכה מוחמד300307431900008389מיםKR23/09/201319.60ILS7-8/13 30/10/2013מיים
0200B010002041700450ברכה מוחמד300307431900008390מיםKR29/07/201328.70ILS5-6/13 30/10/2013מיים
0200B010006741700200מלאי פריטים כלליים108000804900770825תחזוקת חומרהWA30/10/201332.76ILS30/10/2013
0200B010006741800000מלאי פריטים כלליים108000804900770825ציוד משרדי ושונותWA30/10/2013151.99ILS30/10/2013
0200B010006741800000מלאי פריטים כלליים108000804900770825ציוד משרדי ושונותWA30/10/2013100.55ILS30/10/2013
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900770696ציוד משרדי ושונותWA30/10/2013122.88ILS30/10/2013
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900770696ציוד משרדי ושונותWA30/10/20136.18ILS30/10/2013
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900770696ציוד משרדי ושונותWA30/10/20131.65ILS30/10/2013
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900770696ציוד משרדי ושונותWA30/10/201318.20ILS30/10/2013
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900770696ציוד משרדי ושונותWA30/10/201333.53ILS30/10/2013
0200B010007441800000מלאי פריטים כלליים108000804900770697ציוד משרדי ושונותWA30/10/201364.86ILS30/10/2013אירית לוי
0200B010010641701050מלאי פריטים כלליים108000804900770649אחזקה  נוי ושונותWA30/10/20135.59ILS30/10/2013
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900770649ציוד משרדי ושונותWA30/10/201364.86ILS30/10/2013
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900770649ציוד משרדי ושונותWA30/10/20134.03ILS30/10/2013
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900770649ציוד משרדי ושונותWA30/10/2013175.96ILS30/10/2013
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900770649ציוד משרדי ושונותWA30/10/20135.65ILS30/10/2013
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900770649ציוד משרדי ושונותWA30/10/201343.19ILS30/10/2013
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900770649ציוד משרדי ושונותWA30/10/20138.84ILS30/10/2013
0200B010012941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001239861הוצאות שכר דירהRE17/09/2013-2.04ILS9-11/13 30/10/2013 שכד
0200B010012941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001660865הוצאות שכר דירהWE30/10/20134694.04ILS30/10/2013
0200B010015312000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900008385חומרת מחשביםKR20/10/20133718.00ILSIPAD4 WI-FI CELLULAR 32GB30/10/2013
0200B010001740004100שכר עבודה  בלתי צמית40004100100008493שכר עבודה  בלתי צמיתSA31/10/20131796.76ILS31/10/2013ימי חפיפה של משה שטיינמץ
0200B010002041800000ברכה מוחמד300307431900008415ציוד משרדי ושונותKR03/10/2013120.00ILS31/10/2013צילינדר רבבריח
0200B010002041800000ברכה מוחמד300307431900008416ציוד משרדי ושונותKR03/10/201330.00ILS31/10/2013מנעול דלת
0200B010004641800000הופמן רונן פנחס300386381900008425ציוד משרדי ושונותKR30/10/2013189.99ILS31/10/2013כיבוד+ציוד
0200B010004641800300הופמן רונן פנחס300386381900008425אירוח וכיבודיםKR30/10/20131432.59ILS31/10/2013כיבוד+ציוד
0200B010005941800000כלפה זבולון300373761900008426ציוד משרדי ושונותKR30/10/2013790.00ILS31/10/2013כיבוד+ציוד
0200B010005941800300כלפה זבולון300373761900008426אירוח וכיבודיםKR30/10/20131877.01ILS31/10/2013כיבוד+ציוד
0200B010006141700250לינקשייק בע"מ405642181900008407תחזוקת תוכנהKR20/12/20129380.00ILS31/10/2013אתר פייסבוק
0200B010006141800260כץ חיים300304391900008408פלאפוניםKR21/09/201370.13ILS9/13 31/10/2013סלולרי
0200B010006741800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900008435אירוח וכיבודיםKR27/10/20131939.00ILS31/10/2013כיבוד בכנסת
0200B010008144000000מזרחי משה300037851900008410פרסומיםKR31/07/201359.00ILSSMS 31/10/2013הודעות
0200B010008144000000מזרחי משה300037851900008411פרסומיםKR31/08/201359.00ILSSMS 31/10/2013הודעות
0200B010008144000000מזרחי משה300037851900008414פרסומיםKR30/09/201359.00ILSSMS 31/10/2013הודעות
0200B010008741800250נהרי משולם300060731900008409טלפוניםKR23/10/2013116.20ILS9/13 31/10/2013בזק
0200B010011741700250בדק מדיה בע"מ402954751900008437תחזוקת תוכנהKR01/08/2013826.00ILS31/10/2013אחזקה בלוג
0200B010011741700250בדק מדיה בע"מ402954751900008438תחזוקת תוכנהKR02/09/2013826.00ILS31/10/2013אחזקה בלוג
0200B010011741700250בדק מדיה בע"מ402954751900008439תחזוקת תוכנהKR03/10/2013826.00ILS31/10/2013אחזקה בלוג
0200B010013041800260חוסרי וסים300310331900008442פלאפוניםKR01/10/201379.92ILS10/13 31/10/2013סלולרי
0200B010013041800300מחאג'נה מוחמד409621251900008441אירוח וכיבודיםKR29/10/2013190.00ILS31/10/2013כיבוד קל
0200B010013140004230כבל איתן300310671900008402החזר הוצאות נסיעהKR30/10/2013305.40ILS31/10/2013נסיעת מתנדב
0200B010013140004230כבל איתן300310671900008403החזר הוצאות נסיעהKR05/06/2013284.00ILS31/10/2013נסיעות מתנדב
0200B010013140004230כבל איתן300310671900008405החזר הוצאות נסיעהKR17/07/2013200.00ILS31/10/2013נסיעות מתנדב
0200B010013341800000באג מולטיסיסטם בע"מ400162261900008427ציוד משרדי ושונותKR16/10/2012480.00ILS31/10/2013מטען לרכב+ספק כוח
0200B010013341800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900008428עיתונים יומיים וקטעיKR31/12/20121170.00ILS31/10/2013קטעי עיתונות
0200B010013341800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900008429עיתונים יומיים וקטעיKR30/04/2013374.40ILS31/10/2013קטעי עיתונות
0200B010013341800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900008430עיתונים יומיים וקטעיKR31/05/2013374.40ILS31/10/2013קטעי עיתונות



0200B010013341800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900008431עיתונים יומיים וקטעיKR30/06/2013377.60ILS31/10/2013קטעי עיתונות
0200B010013341800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900008432עיתונים יומיים וקטעיKR31/07/2013377.60ILS31/10/2013קטעי עיתונות
0200B010013341800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900008433עיתונים יומיים וקטעיKR30/08/2013377.60ILS31/10/2013קטעי עיתונות
0200B010013341800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900008434עיתונים יומיים וקטעיKR30/09/2013377.60ILS31/10/2013קטעי עיתונות
0200B010013341800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900008436עיתונים יומיים וקטעיKR31/03/2013745.78ILS31/10/2013קטעי עיתונות
0200B010014241800300פרנקל רינה300373881900008406אירוח וכיבודיםKR30/10/2013204.00ILS31/10/2013כיבוד קל
0200B010014341800000אייכלר ישראל יצחק300310861900008400ציוד משרדי ושונותKR14/10/201360.00ILS31/10/2013ציוד משרדי
0200B010008241800260פלאפונים41800260100008968פלאפוניםSA01/11/2013221.30ILS10/13 01/11/2013סלולרים
0200B01000044180020003/11/20137.80דואר ומשלוחיםILS03/11/2013דואר מקשר לציבור
0200B010001141800260בוטון בת חן300394421900008523פלאפוניםKR01/07/201391.64ILS7/13 03/11/2013סלולרי
0200B010001141800260בוטון בת חן300394421900008524פלאפוניםKR01/10/2013250.20ILS10/13 03/11/2013סלולרי
0200B010001441800000בן אליעזר בנימין פואד300026881900008495ציוד משרדי ושונותKR30/10/2013120.00ILS03/11/2013ציוד משרדי
0200B01000194180020003/11/201322.00דואר ומשלוחיםILS03/11/2013דואר מקשר לציבור
0200B010002141800250אילטוב רוברט300303081900008497טלפוניםKR01/03/2013157.34ILS03/11/2013טלפון פנים
0200B010002141800250אילטוב רוברט300303081900008498טלפוניםKR01/04/2013157.34ILS03/11/2013טלפון פנים
0200B010002941500000שכירות מבנים לזמן קצ41500075100008306הוצאות שכר דירהSA04/03/20131593.62ILS03/11/2013שכירות -מיון
0200B010002941500000שכירות מבנים לזמן קצ41500075100008306הוצאות שכר דירהSA04/03/201399.54ILS03/11/2013שכירות -מיון
0200B010002941500000שכירות מבנים לזמן קצ41500075100008306הוצאות שכר דירהSA04/03/201317.55ILS03/11/2013שכירות -מיון
0200B010002941500075הוצאות שכר דירה41500000100008306שכירות מבנים לזמן קצSA04/03/2013-1593.62ILS03/11/2013שכירות -מיון
0200B010002941800000הוצאות שכר דירה41500000100008306ציוד משרדי ושונותSA04/03/2013-99.54ILS03/11/2013שכירות -מיון
0200B010002941800000הוצאות שכר דירה41500000100008306ציוד משרדי ושונותSA04/03/2013-17.55ILS03/11/2013שכירות -מיון
0200B010003844000000זכאי גל402943121900008509פרסומיםKR28/10/20131770.00ILS03/11/2013פרסום
0200B010004741700250הנגבי צחי300038021900008516תחזוקת תוכנהKR24/10/2013222.23ILS03/11/2013פייסבוק
0200B010004741700250הנגבי צחי300038021900008518תחזוקת תוכנהKR26/10/2013215.95ILS03/11/2013פייסבוק
0200B010004741700250הנגבי צחי300038021900008521תחזוקת תוכנהKR24/10/2013267.20ILS03/11/2013פייסבוק
0200B01000474180020003/11/20131789.00דואר ומשלוחיםILS03/11/2013דואר מקשר לציבור
0200B010004841800000סולומון יאסו שמעון300374871900008481ציוד משרדי ושונותKR28/10/201372.00ILS03/11/2013ציוד+כיבוד
0200B010004841800300סולומון יאסו שמעון300374871900008481אירוח וכיבודיםKR28/10/2013317.90ILS03/11/2013ציוד+כיבוד
0200B01000514180020003/11/201354.60דואר ומשלוחיםILS03/11/2013דואר מקשר לציבור
0200B010005341800300טופורובסקי בועז300373251900008496אירוח וכיבודיםKR27/10/201383.05ILS03/11/2013כיבוד קל
0200B010005641700200תחזוקת תקשורת41700300100008307תחזוקת חומרהSA16/10/20133487.00ILS03/11/2013תקון מחשב
0200B010005641700300תחזוקת חומרה41700200100008307תחזוקת תקשורתSA16/10/2013-3487.00ILS03/11/2013תקון מחשב
0200B010007541700250תחזוקת תקשורת41700300100008308תחזוקת תוכנהSA19/06/20134000.00ILS03/11/2013מקדמה לבנית אתר
0200B010007541700300תחזוקת תוכנה41700250100008308תחזוקת תקשורתSA19/06/2013-4000.00ILS03/11/2013מקדמה לבנית אתר
0200B010007941700300פלאפונים41800260100008309תחזוקת תקשורתSA20/05/201358.50ILS03/11/2013חדר ישיבות וירטואלי
0200B010007941800260תחזוקת תקשורת41700300100008309פלאפוניםSA20/05/2013-58.50ILS03/11/2013חדר ישיבות וירטואלי
0200B010010341800260סוייד חנא300307421900008482פלאפוניםKR01/08/2013335.76ILS8/13 03/11/2013סלולרי
0200B010010341800260סוייד חנא300307421900008483פלאפוניםKR01/09/2013480.18ILS9/13 03/11/2013סלולרי
0200B010010341800260סויד סאמר300305771900008484פלאפוניםKR14/07/201331.23ILS7/13 03/11/2013סלולרי
0200B010010341800260סויד סאמר300305771900008485פלאפוניםKR14/08/201395.80ILS8/13 03/11/2013סלולרי
0200B010010341800260סויד סאמר300305771900008486פלאפוניםKR14/09/201328.41ILS9/13 03/11/2013סלולרי
0200B010010341800260סויד סאמר300305771900008488פלאפוניםKR14/10/201338.79ILS10/13 03/11/2013סלולרי
0200B01001224180020003/11/201333.00דואר ומשלוחיםILS03/11/2013דואר מקשר לציבור
0200B010013041800260אגבאריה עפו300303271900008532פלאפוניםKR27/10/2013429.30ILSSIM+10/13 03/11/2013סלולרי
0200B010013941700400עירית תל-אביב-יפו200002011900008549ארנונהKR13/08/20137349.08ILS7/13-12/1303/11/2013
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900008477פלאפוניםKR21/10/2013185.00ILS10/13 03/11/2013סלולרי
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900008478פלאפוניםKR01/09/2013150.55ILS9/13 03/11/2013סלולרי
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900008479פלאפוניםKR20/08/2013106.62ILS8/13 03/11/2013סלולרי
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900008480פלאפוניםKR20/10/2013106.05ILS10/13 03/11/2013סלולרי
0200B010014441800000צור דוד300038351900008475ציוד משרדי ושונותKR10/03/2013336.89ILS03/11/2013ציוד משרדי



0200B010015941800000קריב יפעת300352321900008489ציוד משרדי ושונותKR18/10/201370.00ILS03/11/2013ציוד משרדי
0200B010015941800000קריב יפעת300352321900008490ציוד משרדי ושונותKR18/10/2013213.00ILS03/11/2013ציוד משרדי
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900771889ציוד משרדי ושונותWA03/11/2013278.84ILS03/11/2013אינה דוזלנסקי-ע.פ של שלח
0200B010000141800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013462.50ILS04/11/2013הדפסות
0200B010000241500000בהלצ'ין, מרכז ליהדות אתיופיה400006281900008575הוצאות שכר דירהKR27/06/20131500.00ILS1/1304/11/2013שכ"ד ד
0200B010000441800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201381.50ILS04/11/2013הדפסות
0200B010000941800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201338.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010001141800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013128.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010001341800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013217.50ILS04/11/2013הדפסות
0200B010001441800000מלאי פריטים כלליים108000804900772234ציוד משרדי ושונותWA04/11/2013335.12ILS04/11/2013בינימין בן אליעזר
0200B010001741800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013463.33ILS04/11/2013הדפסות
0200B010001841800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013304.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900772384ציוד משרדי ושונותWA04/11/2013116.00ILS04/11/2013
0200B010002141800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013110.14ILS04/11/2013הדפסות
0200B010002341800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013126.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010002441800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013180.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010002741800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013177.50ILS04/11/2013הדפסות
0200B010002941800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013248.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010003112000050ליטוב שמואל300304771900008581ריהוט וציוד משרדיKR14/10/20132522.25ILS4 04/11/2013סמסונג גלקסי
0200B010003241800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013636.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010003341800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013190.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010003841800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/20131636.70ILS04/11/2013הדפסות
0200B010004241700200מלאי פריטים כלליים108000804900772331תחזוקת חומרהWA04/11/2013197.12ILS04/11/2013ניסים כהן
0200B010004241800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201352.80ILS04/11/2013הדפסות
0200B010004341800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013152.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010004441800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013415.84ILS04/11/2013הדפסות
0200B010004641800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013152.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010004741800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013975.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010004841800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013145.80ILS04/11/2013הדפסות
0200B010005041800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013456.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010005141800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013465.10ILS04/11/2013הדפסות
0200B010005241800000מלאי פריטים כלליים108000804900772560ציוד משרדי ושונותWA04/11/2013251.38ILS04/11/2013
0200B010005241800000מלאי פריטים כלליים108000804900772560ציוד משרדי ושונותWA04/11/201364.86ILS04/11/2013
0200B010005341800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201376.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010005441700200מלאי פריטים כלליים108000804900772335תחזוקת חומרהWA04/11/2013197.12ILS04/11/2013בת-חן ביטון-ע.פ אלי ישי
0200B010005541800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013152.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010005512000050קיי.אס.פי ירושלים תלפיות בע"מ405326111900008584ריהוט וציוד משרדיKR30/10/20132760.00ILS4 04/11/2013סמסונג גלקסי
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900772282ציוד משרדי ושונותWA04/11/2013335.12ILS04/11/2013אתי הברג
0200B010005741800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013135.80ILS04/11/2013הדפסות
0200B010005941500000עדן נדל"ן (מ.ד.) בע"מ409899781900008569הוצאות שכר דירהKR01/10/20131580.00ILS12/13 04/11/2013שכ"ד
0200B010005941500000עדן נדל"ן (מ.ד.) בע"מ409899781900008570הוצאות שכר דירהKR01/10/20131580.00ILS11/13 04/11/2013שכ"ד
0200B010005941500000עדן נדל"ן (מ.ד.) בע"מ409899781900008571הוצאות שכר דירהKR01/10/20131580.00ILS10/13 04/11/2013שכ"ד
0200B010005941500000עדן נדל"ן (מ.ד.) בע"מ409899781900008572הוצאות שכר דירהKR01/10/20131580.00ILS09/13 04/11/2013שכ"ד
0200B010005941500000עדן נדל"ן (מ.ד.) בע"מ409899781900008573הוצאות שכר דירהKR01/10/20131580.00ILS08/13 04/11/2013שכ"ד
0200B010005941500000עדן נדל"ן (מ.ד.) בע"מ409899781900008574הוצאות שכר דירהKR01/10/20131580.00ILS07/13 04/11/2013שכ"ד
0200B010005941800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013485.25ILS04/11/2013הדפסות
0200B010006141800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201348.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010006241800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201376.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010006741800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201367.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010006841800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013380.00ILS04/11/2013הדפסות



0200B010006941800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201330.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010007241800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201376.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010007541800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013100.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010007941800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013555.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010008141800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/20132635.83ILS04/11/2013הדפסות
0200B010008241800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013159.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010008341800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013136.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010008441800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013830.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010008741800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201376.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010009141800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013128.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010009441800000מלאי פריטים כלליים108000804900772252ציוד משרדי ושונותWA04/11/2013200.79ILS04/11/2013מיכל שמעון-ע.פ של סטרוק
0200B010009441800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201370.52ILS04/11/2013הדפסות
0200B010009641800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201351.70ILS04/11/2013הדפסות
0200B010009741800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013152.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010010041800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013107.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010010241800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201336.25ILS04/11/2013הדפסות
0200B010010341800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/20137.50ILS04/11/2013הדפסות
0200B010011141800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201394.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010011241800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201339.50ILS04/11/2013הדפסות
0200B010011441800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201370.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010011641800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013221.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900772262ציוד משרדי ושונותWA04/11/201327.30ILS04/11/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900772262ציוד משרדי ושונותWA04/11/20131.11ILS04/11/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900772262ציוד משרדי ושונותWA04/11/201319.09ILS04/11/2013
0200B010012241800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/20131113.96ILS04/11/2013הדפסות
0200B010012741800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013151.80ILS04/11/2013הדפסות
0200B010013041800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013645.25ILS04/11/2013הדפסות
0200B010013141800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013413.70ILS04/11/2013הדפסות
0200B010013341800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201348.75ILS04/11/2013הדפסות
0200B010013941805000הורוביץ ניצן300310451900008613הוצאות משרדיות - שונKR19/08/2013363.00ILS7-9/13 04/11/2013ועד בית
0200B010014141800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201327.20ILS04/11/2013הדפסות
0200B010014241800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013114.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900772296ציוד משרדי ושונותWA04/11/2013278.83ILS04/11/2013חיים רבינוביץ
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900772296ציוד משרדי ושונותWA04/11/201321.87ILS04/11/2013חיים רבינוביץ
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900772296ציוד משרדי ושונותWA04/11/201325.60ILS04/11/2013חיים רבינוביץ
0200B010014341800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013530.50ILS04/11/2013הדפסות
0200B010014441800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201376.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010015341800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201376.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900772555ציוד משרדי ושונותWA04/11/201326.28ILS04/11/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900772555ציוד משרדי ושונותWA04/11/201311.68ILS04/11/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900772555ציוד משרדי ושונותWA04/11/20135.64ILS04/11/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900772555ציוד משרדי ושונותWA04/11/201361.44ILS04/11/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900772555ציוד משרדי ושונותWA04/11/20134.03ILS04/11/2013
0200B010015641800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/20132.50ILS04/11/2013הדפסות
0200B010015741800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013299.04ILS04/11/2013הדפסות
0200B010015841800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013164.75ILS04/11/2013הדפסות
0200B010015941800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013462.40ILS04/11/2013הדפסות
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900772563ציוד משרדי ושונותWA04/11/201311.68ILS04/11/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900772563ציוד משרדי ושונותWA04/11/201318.00ILS04/11/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900772563ציוד משרדי ושונותWA04/11/201317.52ILS04/11/2013



0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900772563ציוד משרדי ושונותWA04/11/20133.69ILS04/11/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900772563ציוד משרדי ושונותWA04/11/201314.50ILS04/11/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900772563ציוד משרדי ושונותWA04/11/201364.86ILS04/11/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900772608ציוד משרדי ושונותWA04/11/201318.26ILS04/11/2013שקד מורג
0200B010016141800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201376.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010016241800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013152.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900772334ציוד משרדי ושונותWA04/11/2013-19.37ILS04/11/2013אוהד כהן-ע.פ שטבון
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900772212ציוד משרדי ושונותWA04/11/201319.37ILS04/11/2013
0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900772334ציוד משרדי ושונותWA04/11/201331.86ILS04/11/2013אוהד כהן-ע.פ שטבון
0200B010016341800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013447.20ILS04/11/2013הדפסות
0200B010016541800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201338.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010016741800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/20131530.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010016941800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013114.00ILS04/11/2013הדפסות
0200B010017041700200מלאי פריטים כלליים108000804900772570תחזוקת חומרהWA04/11/2013-163.80ILS04/11/2013
0200B010017041700200מלאי פריטים כלליים108000804900772429תחזוקת חומרהWA04/11/2013198.94ILS04/11/2013
0200B010017041700200מלאי פריטים כלליים108000804900772569תחזוקת חומרהWA04/11/2013163.80ILS04/11/2013
0200B010017041700200מלאי פריטים כלליים108000804900772624תחזוקת חומרהWA04/11/201365.52ILS04/11/2013אלון נוריאל
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900772570ציוד משרדי ושונותWA04/11/2013-30.17ILS04/11/2013
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900772429ציוד משרדי ושונותWA04/11/201330.17ILS04/11/2013
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900772569ציוד משרדי ושונותWA04/11/201330.17ILS04/11/2013
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900772624ציוד משרדי ושונותWA04/11/20135.90ILS04/11/2013אלון נוריאל
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900772624ציוד משרדי ושונותWA04/11/2013150.83ILS04/11/2013אלון נוריאל
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900772624ציוד משרדי ושונותWA04/11/201329.12ILS04/11/2013אלון נוריאל
0200B010017541800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/2013177.38ILS04/11/2013הדפסות
0200B010019741700200מלאי פריטים כלליים108000804900772391תחזוקת חומרהWA04/11/2013198.94ILS04/11/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900772391ציוד משרדי ושונותWA04/11/2013140.42ILS04/11/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900772391ציוד משרדי ושונותWA04/11/2013102.54ILS04/11/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900772391ציוד משרדי ושונותWA04/11/2013100.55ILS04/11/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900772391ציוד משרדי ושונותWA04/11/201315.20ILS04/11/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900772392ציוד משרדי ושונותWA04/11/201319.50ILS04/11/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900772392ציוד משרדי ושונותWA04/11/2013129.72ILS04/11/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900772392ציוד משרדי ושונותWA04/11/201376.80ILS04/11/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900772392ציוד משרדי ושונותWA04/11/201335.03ILS04/11/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900772392ציוד משרדי ושונותWA04/11/201329.11ILS04/11/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900772392ציוד משרדי ושונותWA04/11/201338.21ILS04/11/2013
0200B010019741800100תרגומים והדפסות41800100100008416תרגומים והדפסותSA04/11/201372.50ILS04/11/2013הדפסות
0200B010002341800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751700000019אירוח וכיבודיםKG04/11/2013-732.60ILS1150 05/11/2013זיכוי לח-ן
0200B010002341800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900008693אירוח וכיבודיםKR30/10/20131047.60ILS29/10/13 05/11/2013שתייה לשדולה
0200B010002441800000זלץ דוד300393921900008738ציוד משרדי ושונותKR14/10/2013109.98ILS05/11/2013כיסוי לסלולר
0200B010002741800260בירן מיכל300305371900008710פלאפוניםKR19/10/2013159.34ILS10/13 05/11/2013סלולרי
0200B010002741800300בירן מיכל300305371900008676אירוח וכיבודיםKR04/11/2013290.44ILS05/11/2013כיבוד קל
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900772798ציוד משרדי ושונותWA05/11/201364.86ILS05/11/2013
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900772798ציוד משרדי ושונותWA05/11/20131.96ILS05/11/2013
0200B010005241800000מלאי פריטים כלליים108000804900772829ציוד משרדי ושונותWA05/11/2013538.09ILS05/11/2013בשיר
0200B010005241800000מלאי פריטים כלליים108000804900772829ציוד משרדי ושונותWA05/11/201361.44ILS05/11/2013בשיר
0200B010005241800000מלאי פריטים כלליים108000804900772829ציוד משרדי ושונותWA05/11/20133.03ILS05/11/2013בשיר
0200B010007441800000לנדבר סופיה (סוניה)300165151900008699ציוד משרדי ושונותKR13/10/2013350.00ILS05/11/2013ציוד משרדי
0200B010007441800100הרוש מאיר404439861900008700תרגומים והדפסותKR13/08/20132478.00ILS05/11/2013הדפסות
0200B010008241700250הקולר הכחול בע"מ409577551900008679תחזוקת תוכנהKR24/10/20139440.00ILS05/11/2013פייסבוק
0200B010008741800000נהרי משולם300060731900008698ציוד משרדי ושונותKR31/10/2013200.00ILS05/11/2013ציוד משרדי



0200B010008741800260נהרי משולם300060731900008716פלאפוניםKR07/10/2013181.63ILS10/13  05/11/2013מודם
0200B010009441800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900008694אירוח וכיבודיםKR27/10/20132697.00ILS05/11/2013כיבוד בשדולה ארץ ישראל
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900773023ציוד משרדי ושונותWA05/11/201343.79ILS05/11/2013
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900773023ציוד משרדי ושונותWA05/11/201364.86ILS05/11/2013
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900773023ציוד משרדי ושונותWA05/11/20130.35ILS05/11/2013
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900773023ציוד משרדי ושונותWA05/11/201333.83ILS05/11/2013
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900773023ציוד משרדי ושונותWA05/11/201339.87ILS05/11/2013
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900773023ציוד משרדי ושונותWA05/11/20137.31ILS05/11/2013
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900773023ציוד משרדי ושונותWA05/11/20139.54ILS05/11/2013
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900008680תחזוקת תוכנהKR04/11/20132016.00ILS2-28/13 05/11/2013פייסבוק
0200B010011241800000פייגלין משה זלמן300373461900008695ציוד משרדי ושונותKR31/10/2013279.97ILS05/11/2013ציוד משרדי
0200B010011241800000פייגלין משה זלמן300373461900008696ציוד משרדי ושונותKR31/10/201319.70ILS05/11/2013ציוד משרדי
0200B010012141800260רגב מרים300308271900008724פלאפוניםKR08/10/201373.63ILS10/13  05/11/2013מודם
0200B010013941708030"הורוביץ ניצן300310451900008697הוצאות שירותי כבליםKR23/09/2013210.00ILS05/11/2013כבלים
0200B010014441700300צור דוד40564477600000163תחזוקת תקשורתK128/02/2013-56.67ILS05/11/2013אינטרנט
0200B010014441708030"צור דוד40564477600000162הוצאות שירותי כבליםK128/02/2013-126.00ILS05/11/2013כבלים
0200B010014441800250צור דוד40564477600000164טלפוניםK128/02/2013-19.80ILS2/13 05/11/2013טלפון בבית
0200B010014441800300צור דוד40564477600000161אירוח וכיבודיםK110/03/2013-336.89ILS05/11/2013כיבוד קל
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900008682תחזוקת תקשורתKR19/07/201384.28ILS05/11/2013אינטרנט
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900008683תחזוקת תקשורתKR19/08/201384.28ILS05/11/2013אינטרנט
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900008684תחזוקת תקשורתKR01/08/201340.59ILS05/11/2013אינטרנט
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900008685תחזוקת תקשורתKR01/09/201340.59ILS05/11/2013אינטרנט
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900008686תחזוקת תקשורתKR19/09/201384.28ILS05/11/2013אינטרנט
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900008687תחזוקת תקשורתKR01/10/201348.59ILS05/11/2013אינטרנט
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900008688תחזוקת תקשורתKR01/10/201384.28ILS05/11/2013אינטרנט
0200B010015641708030"זחאלקה ג'מאל300307401900008681הוצאות שירותי כבליםKR31/07/2013210.00ILS05/11/2013כבלים
0200B010015641800260זחאלקה ג'מאל300307401900008689פלאפוניםKR19/08/2013135.70ILS8/13  05/11/2013מודם
0200B010015641800260זחאלקה ג'מאל300307401900008690פלאפוניםKR19/09/2013135.70ILS9/13  05/11/2013מודם
0200B010015641800260זחאלקה ג'מאל300307401900008691פלאפוניםKR19/10/2013135.70ILS10/13  05/11/2013מודם
0200B010015641800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900008678עיתונים יומיים וקטעיKR03/09/20132602.97ILS8/13 05/11/2013ע/עיתון עד
0200B010015841800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900008692אירוח וכיבודיםKR27/10/2013192.00ILS05/11/2013אירוח גב' האנה רוטשילד
0200B010017541800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900008723אירוח וכיבודיםKR31/10/20135050.00ILS05/11/2013כיבוד בשדולה לקידום יהודי
0200B010002941800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900008748עיתונים יומיים וקטעיKR31/10/20131617.37ILS10/14 06/11/2013ע/ ח"כ גלאון עד
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773609ציוד משרדי ושונותWA06/11/2013199.35ILS06/11/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773609ציוד משרדי ושונותWA06/11/20139.68ILS06/11/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773610ציוד משרדי ושונותWA06/11/2013538.10ILS06/11/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773611ציוד משרדי ושונותWA06/11/201316.73ILS06/11/2013טל
0200B010005241800100גנטוס פריד402816201900008751תרגומים והדפסותKR26/10/20138260.00ILS06/11/2013הדפסה ברכה
0200B010005541700250יוגב מרדכי300388811900008745תחזוקת תוכנהKR06/11/2013470.24ILS2-30-31/10/13 06/11/2013פייסבוק
0200B010005541700250יוגב מרדכי300388811900008746תחזוקת תוכנהKR06/11/2013427.78ILS1-2-3/11/13  06/11/2013פייסבוק
0200B010005512000040פרידיו בע"מ405325721900008791חומרת מחשביםKR04/11/2013300.00ILSBROTHER MFC-9140CDN 06/11/2013מדפסת
0200B010005641800100דפוס המושבה בע"מ409927481900008752תרגומים והדפסותKR29/09/2013944.00ILS06/11/2013הדפסה ברכה
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773586ציוד משרדי ושונותWA06/11/2013129.72ILS06/11/2013אורלי שמעוני
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900773528ציוד משרדי ושונותWA06/11/20136.46ILS06/11/2013סופיה
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900773528ציוד משרדי ושונותWA06/11/201331.86ILS06/11/2013סופיה
0200B010009746000000פאר לוין יועצי תקשורת ואסטרטגיה בע"402957081900008749ייעוץ  סקרים וחוות דKR31/07/20131180.00ILS06/11/2013ייעוץ תקשורתי
0200B010009746000000פאר לוין יועצי תקשורת ואסטרטגיה בע"402957081900008750ייעוץ  סקרים וחוות דKR30/09/20132360.00ILS06/11/2013ייעוץ תקשורתי
0200B010011441700200מלאי פריטים כלליים108000804900773503תחזוקת חומרהWA06/11/2013198.94ILS06/11/2013
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773503ציוד משרדי ושונותWA06/11/201387.58ILS06/11/2013
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773503ציוד משרדי ושונותWA06/11/201351.27ILS06/11/2013



0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773503ציוד משרדי ושונותWA06/11/201314.74ILS06/11/2013
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773503ציוד משרדי ושונותWA06/11/201364.86ILS06/11/2013
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773503ציוד משרדי ושונותWA06/11/201321.09ILS06/11/2013
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773503ציוד משרדי ושונותWA06/11/201361.44ILS06/11/2013
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773503ציוד משרדי ושונותWA06/11/201317.01ILS06/11/2013
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773503ציוד משרדי ושונותWA06/11/20133.09ILS06/11/2013
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773503ציוד משרדי ושונותWA06/11/201343.19ILS06/11/2013
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773503ציוד משרדי ושונותWA06/11/20136.05ILS06/11/2013
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773503ציוד משרדי ושונותWA06/11/2013251.38ILS06/11/2013
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773492ציוד משרדי ושונותWA06/11/2013239.22ILS06/11/2013
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773492ציוד משרדי ושונותWA06/11/201316.73ILS06/11/2013
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773492ציוד משרדי ושונותWA06/11/2013454.19ILS06/11/2013
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773745ציוד משרדי ושונותWA06/11/2013598.22ILS06/11/2013
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900773745ציוד משרדי ושונותWA06/11/2013178.00ILS06/11/2013
0200B010013941800260סגל שמרי300363431900008761פלאפוניםKR07/07/201329.22ILS7/13 06/11/2013סלולרי
0200B010013941800260סגל שמרי300363431900008762פלאפוניםKR07/08/201329.23ILS8/13 06/11/2013 סלולרי
0200B010013941800260סגל שמרי300363431900008764פלאפוניםKR07/10/201329.95ILS10/13 06/11/2013סלולרי
0200B010014441800300צור דוד300038351900008759אירוח וכיבודיםKR28/10/2013269.77ILS06/11/2013כיבוד קל
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900773397ציוד משרדי ושונותWA06/11/201364.86ILS06/11/2013
0200B010016212000040רזבוזוב יואל300376141900008792חומרת מחשביםKR20/10/2013549.00ILS06/11/2013מדפסת משולבת אלחוטית
0200B010016741800450ידיעות מינויים400114461900008747עיתונים יומיים וקטעיKR17/07/20131954.08ILS7/14 06/11/2013ע/ ח"כ שמולי עד
0200B010017641800000מלאי פריטים כלליים108000804900773666ציוד משרדי ושונותWA06/11/201325.94ILS06/11/2013
0200B010017641800000מלאי פריטים כלליים108000804900773666ציוד משרדי ושונותWA06/11/2013122.88ILS06/11/2013
0200B010019741700200מלאי פריטים כלליים108000804900773749תחזוקת חומרהWA06/11/2013197.12ILS06/11/2013
0200B010001746000000גמבריאן קובלנקו משרד ע409929221900008799ייעוץ  סקרים וחוות דKR15/09/20137080.00ILS07/11/2013ייעוץ מקצועי
0200B010001841800100דריי יוסף נתן409726101900008798תרגומים והדפסותKR31/10/20132950.00ILS07/11/2013עיצוב והדפסה ברכה
0200B010003844000000ינאי יחיאל405320711900008816פרסומיםKR20/10/2013708.00ILS07/11/2013תמונות ח"כ בר לב
0200B010005441800050אור החכמה בע"מ400156771900008821ספרות מקצועיתKR29/05/20131080.00ILS07/11/2013ספרות מקצועית
0200B010006741708030"לוי מיקי300374161900008807הוצאות שירותי כבליםKR25/10/2013209.44ILS07/11/2013כבלים
0200B010007941800100גרשנקרוין איליה300378981900008819תרגומים והדפסותKR28/09/2013232.80ILS07/11/2013צילומים
0200B010007941800260גרשנקרוין איליה300378981900008818פלאפוניםKR01/10/20131115.07ILS10/13 07/11/2013סלולרי
0200B010010641800260צרצור אברהים300307631900008806פלאפוניםKR02/11/2013190.70ILS11/13 07/11/2013סלולרי
0200B010015441700250וויז גרופ מדיה בע"מ408253321900008815תחזוקת תוכנהKR30/10/2013944.00ILS07/11/2013אחסון אתר
0200B010015441800650סקיורינוקס405371581900008812שירותי מידעKR04/08/2013767.00ILS07/11/2013שירותי מידע מקוון
0200B010015441800650סקיורינוקס405371581900008813שירותי מידעKR01/09/2013767.00ILS07/11/2013שירותי מידע מקוון
0200B010015441800650סקיורינוקס405371581900008814שירותי מידעKR27/10/2013932.00ILS07/11/2013שירותי מידע מקוון
0200B010015641708030"זחאלקה ג'מאל300307401900008809הוצאות שירותי כבליםKR31/08/2013210.00ILS07/11/2013כבלים
0200B010015641708030"זחאלקה ג'מאל300307401900008810הוצאות שירותי כבליםKR30/09/2013210.00ILS07/11/2013כבלים
0200B010016241800100רזבוזוב יואל300376141900008817תרגומים והדפסותKR04/11/20131500.02ILS07/11/2013הדפסות כרטיסי ביקור
0200B010017641800100מועלם רפאלי שולמית300373551900008808תרגומים והדפסותKR10/10/20132200.00ILS07/11/2013עיצוב והדפסה ברכה
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900776208ציוד משרדי ושונותWA11/11/2013-103.51ILS11/11/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900776208ציוד משרדי ושונותWA11/11/2013-63.72ILS11/11/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900776255ציוד משרדי ושונותWA11/11/2013-103.51ILS11/11/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900776255ציוד משרדי ושונותWA11/11/2013-63.72ILS11/11/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900775524ציוד משרדי ושונותWA11/11/201365.69ILS11/11/2013עליזה אוזן
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900775524ציוד משרדי ושונותWA11/11/2013103.51ILS11/11/2013עליזה אוזן
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900775797ציוד משרדי ושונותWA11/11/201320.51ILS11/11/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900775797ציוד משרדי ושונותWA11/11/20137.63ILS11/11/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900775797ציוד משרדי ושונותWA11/11/201365.69ILS11/11/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900775797ציוד משרדי ושונותWA11/11/201317.50ILS11/11/2013



0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900775797ציוד משרדי ושונותWA11/11/201340.96ILS11/11/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900775797ציוד משרדי ושונותWA11/11/201329.12ILS11/11/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900775797ציוד משרדי ושונותWA11/11/201318.02ILS11/11/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900775797ציוד משרדי ושונותWA11/11/201311.68ILS11/11/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900775798ציוד משרדי ושונותWA11/11/2013103.51ILS11/11/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900775798ציוד משרדי ושונותWA11/11/201363.72ILS11/11/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900776233ציוד משרדי ושונותWA11/11/2013103.51ILS11/11/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900776233ציוד משרדי ושונותWA11/11/201363.72ILS11/11/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900776256ציוד משרדי ושונותWA11/11/2013103.51ILS11/11/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900776256ציוד משרדי ושונותWA11/11/201363.72ILS11/11/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010004241800000יורו - סוניק בע"מ401883301900008867ציוד משרדי ושונותKR29/09/20132491.99ILS11/11/2013מחשב נייח+נייד+מסך+ציוד
0200B010004241800000מלאי פריטים כלליים108000804900775225ציוד משרדי ושונותWA11/11/2013553.02ILS11/11/2013ניסים כהן
0200B010004212000040יורו - סוניק בע"מ401883301900008867חומרת מחשביםKR29/09/20135495.00ILS11/11/2013מחשב נייח+נייד+מסך+ציוד
0200B010004212000040יורו - סוניק בע"מ401883301900008867חומרת מחשביםKR29/09/20134546.00ILS11/11/2013מחשב נייח+נייד+מסך+ציוד
0200B010004212000040יורו - סוניק בע"מ401883301900008867חומרת מחשביםKR29/09/20131233.01ILS11/11/2013מחשב נייח+נייד+מסך+ציוד
0200B010005941700200מלאי פריטים כלליים108000804900775690תחזוקת חומרהWA11/11/201365.00ILS11/11/2013דבורה
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900775607ציוד משרדי ושונותWA11/11/201361.31ILS11/11/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900775607ציוד משרדי ושונותWA11/11/201373.12ILS11/11/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900775607ציוד משרדי ושונותWA11/11/201365.69ILS11/11/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900775607ציוד משרדי ושונותWA11/11/201310.08ILS11/11/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900775607ציוד משרדי ושונותWA11/11/201361.44ILS11/11/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900775607ציוד משרדי ושונותWA11/11/20134.45ILS11/11/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900775607ציוד משרדי ושונותWA11/11/20137.80ILS11/11/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900775607ציוד משרדי ושונותWA11/11/201321.87ILS11/11/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900775607ציוד משרדי ושונותWA11/11/20135.24ILS11/11/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900775607ציוד משרדי ושונותWA11/11/201323.35ILS11/11/2013
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900775607ציוד משרדי ושונותWA11/11/2013125.69ILS11/11/2013
0200B010006541800000מלאי פריטים כלליים108000804900775163ציוד משרדי ושונותWA11/11/201325.94ILS11/11/2013
0200B010006541800000מלאי פריטים כלליים108000804900775163ציוד משרדי ושונותWA11/11/20134.03ILS11/11/2013
0200B010006541800000מלאי פריטים כלליים108000804900775163ציוד משרדי ושונותWA11/11/201343.75ILS11/11/2013
0200B010006541800000מלאי פריטים כלליים108000804900775163ציוד משרדי ושונותWA11/11/201343.19ILS11/11/2013
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900775363ציוד משרדי ושונותWA11/11/2013100.55ILS11/11/2013
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900775363ציוד משרדי ושונותWA11/11/201380.74ILS11/11/2013
0200B010009841800000מלאי פריטים כלליים108000804900775363ציוד משרדי ושונותWA11/11/201386.39ILS11/11/2013
0200B010010641805000י.ח - רוז שמירה וכח אדם בע"מ409864101900008889הוצאות משרדיות - שונKR06/11/20133500.00ILS7/13 11/11/2013שירותי מזכירות
0200B010013941800000מלאי פריטים כלליים108000804900775554ציוד משרדי ושונותWA11/11/201326.28ILS11/11/2013
0200B010013941800000מלאי פריטים כלליים108000804900775554ציוד משרדי ושונותWA11/11/201314.40ILS11/11/2013
0200B010014412000050אילני ליעד300306261900008866ריהוט וציוד משרדיKR04/11/20134399.00ILS55 11/11/2013איפון
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900775351ציוד משרדי ושונותWA11/11/2013335.12ILS11/11/2013
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900775351ציוד משרדי ושונותWA11/11/201365.69ILS11/11/2013
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900775351ציוד משרדי ושונותWA11/11/20133.03ILS11/11/2013
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900775351ציוד משרדי ושונותWA11/11/201311.68ILS11/11/2013
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900775351ציוד משרדי ושונותWA11/11/201311.14ILS11/11/2013
0200B010015741800000מלאי פריטים כלליים108000804900775351ציוד משרדי ושונותWA11/11/20135.65ILS11/11/2013
0200B010015841800000מלאי פריטים כלליים108000804900775275ציוד משרדי ושונותWA11/11/201365.69ILS11/11/2013
0200B010016241800000מלאי פריטים כלליים108000804900775424ציוד משרדי ושונותWA11/11/201323.35ILS11/11/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900776254ציוד משרדי ושונותWA12/11/2013-63.72ILS12/11/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900776257ציוד משרדי ושונותWA12/11/2013-103.51ILS12/11/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900776254ציוד משרדי ושונותWA12/11/2013103.51ILS12/11/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900776257ציוד משרדי ושונותWA12/11/201363.72ILS12/11/2013עליזה אוזן-ע.פ אזולאי



0200B010002341700250אלהרר הרטשטיין קארין300386571900008952תחזוקת תוכנהKR16/10/2013112.17ILS12/11/2013פייסבוק
0200B010002341700250אלהרר הרטשטיין קארין300386571900008953תחזוקת תוכנהKR11/06/201364.00ILS12/11/2013פייסבוק
0200B010002341800000אלהרר הרטשטיין קארין300386571900008933ציוד משרדי ושונותKR06/11/2013183.50ILS12/11/2013ציוד משרד
0200B010002441800300אשר יעקב300386631900008936אירוח וכיבודיםKR05/11/2013144.38ILS12/11/2013כיבוד קל
0200B010003441800450הרלד טריביון - הארץ400051781900008940עיתונים יומיים וקטעיKR27/02/20132487.83ILS2/14 12/11/2013ע/ח"כ ברוורמן עד
0200B010004341700200מלאי פריטים כלליים108000804900775954תחזוקת חומרהWA12/11/2013197.12ILS12/11/2013
0200B010004341701050מלאי פריטים כלליים108000804900775954אחזקה  נוי ושונותWA12/11/20134.06ILS12/11/2013
0200B010004341701050מלאי פריטים כלליים108000804900775954אחזקה  נוי ושונותWA12/11/201311.17ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/201314.74ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/2013197.06ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/201321.87ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/20130.35ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/201313.18ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/20131.91ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/20131.45ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/201319.88ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/201315.00ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/201311.29ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/201361.44ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/201328.35ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/20132.17ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/201343.67ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/20137.87ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/20135.04ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/20133.69ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/201328.87ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/201323.35ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/20134.98ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/20134.49ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/201358.00ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/201343.19ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/20134.03ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/2013134.56ILS12/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775954ציוד משרדי ושונותWA12/11/2013251.38ILS12/11/2013
0200B010008341800000מלאי פריטים כלליים108000804900776048ציוד משרדי ושונותWA12/11/201331.86ILS12/11/2013רעות קיננן
0200B010009241800100פלס שרותי דפוס בע"מ400070081900008937תרגומים והדפסותKR11/04/2013749.00ILS12/11/2013הדפסות
0200B010009241800100פלס שרותי דפוס בע"מ400070081900008938תרגומים והדפסותKR10/04/2013410.00ILS12/11/2013הדפסות
0200B010009746000000פאר לוין יועצי תקשורת ואסטרטגיה בע"402957081900008946ייעוץ  סקרים וחוות דKR29/10/20132360.00ILS12/11/2013ייעוץ תקשורתי
0200B010011241700250אס.פי.די. הוסטינג בע"מ405325831900008945תחזוקת תוכנהKR29/09/2013750.00ILS12/11/2013אתר אינטרנט
0200B010011741700250בדק מדיה בע"מ402954751900008941תחזוקת תוכנהKR03/11/2013826.00ILS12/11/2013אחזקה ותמיכה באתר
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900776206ציוד משרדי ושונותWA12/11/2013-15.25ILS12/11/2013נועה עמיר-ע.פ נחמן שי
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900776206ציוד משרדי ושונותWA12/11/201343.75ILS12/11/2013נועה עמיר-ע.פ נחמן שי
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900776175ציוד משרדי ושונותWA12/11/2013175.17ILS12/11/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900776175ציוד משרדי ושונותWA12/11/20135.90ILS12/11/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900776175ציוד משרדי ושונותWA12/11/201315.25ILS12/11/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900776175ציוד משרדי ושונותWA12/11/2013262.75ILS12/11/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900776175ציוד משרדי ושונותWA12/11/20132.42ILS12/11/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900776175ציוד משרדי ושונותWA12/11/2013122.88ILS12/11/2013
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900776175ציוד משרדי ושונותWA12/11/201323.61ILS12/11/2013
0200B010016041700250עוז אלבו טל405527051900008942תחזוקת תוכנהKR02/06/20131416.00ILS12/11/2013הקמת דף פייסבוק



0200B010016341800000מלאי פריטים כלליים108000804900775956ציוד משרדי ושונותWA12/11/201371.99ILS12/11/2013נעמה וקנין-ע.פ שטבון
0200B010016341800100לוי עמירם400115331900008947תרגומים והדפסותKR08/10/2013661.00ILS12/11/2013הדפסות
0200B010016441700250שלוש אסטרטגיה ותוצאות בע"מ409522841900008943תחזוקת תוכנהKR02/10/20132242.00ILS12/11/2013ניהול תוכן
0200B010016441700250שלוש אסטרטגיה ותוצאות בע"מ409522841900008944תחזוקת תוכנהKR31/10/20132242.00ILS12/11/2013ניהול תוכן
0200B010017341700300שקד אילת300373141900008954תחזוקת תקשורתKR31/07/201346.59ILS12/11/2013אינטרנט
0200B010017341700300שקד אילת300373141900008955תחזוקת תקשורתKR30/04/201346.19ILS12/11/2013אינטרנט
0200B010017341700300שקד אילת300373141900008956תחזוקת תקשורתKR31/05/201346.19ILS12/11/2013אינטרנט
0200B010017341700300שקד אילת300373141900008957תחזוקת תקשורתKR30/06/201346.57ILS12/11/2013אינטרנט
0200B010017341708030"שקד אילת300373141900008958הוצאות שירותי כבליםKR31/07/2013210.00ILS12/11/2013כבלים
0200B010017341800000שקד אילת300373141900008935ציוד משרדי ושונותKR11/11/201369.99ILS12/11/2013כיבוד+ציוד
0200B010017341800300שקד אילת300373141900008934אירוח וכיבודיםKR06/10/201329.00ILS12/11/2013כיבוד קל
0200B010017341800300שקד אילת300373141900008935אירוח וכיבודיםKR11/11/2013273.68ILS12/11/2013כיבוד+ציוד
0200B010002440000000ברליץ (ישראל) בע"מ400045891900008970הדרכה והשתלמות - עובKR16/06/2013694.01ILS13/11/2013לימודי שפה
0200B010002441800000אשר יעקב300386631900008977ציוד משרדי ושונותKR02/10/201330.00ILS13/11/2013ציוד משרדי
0200B010002441800000אשר יעקב300386631900008978ציוד משרדי ושונותKR04/11/201369.00ILS13/11/2013ציוד משרדי
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900776817ציוד משרדי ושונותWA13/11/201395.58ILS13/11/2013יוני מרטין
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900776817ציוד משרדי ושונותWA13/11/2013131.37ILS13/11/2013יוני מרטין
0200B010002741800100רמות יעל אסתר405327441900008996תרגומים והדפסותKR27/10/2013240.00ILS13/11/2013עיצוב גב במה
0200B010003840004230בר לב עמר ישראל300379231900008964החזר הוצאות נסיעהKR10/11/2013230.50ILS13/11/2013נסיעות למתנדב
0200B010003841700250בר לב עמר ישראל300379231900009022תחזוקת תוכנהKR01/11/201372.76ILS13/11/2013פייסבוק
0200B010003841800000בר לב עמר ישראל300379231900009005ציוד משרדי ושונותKR03/11/2013788.00ILS13/11/2013מעטפות
0200B010004341700300זאב נסים מרדכי300307051900008988תחזוקת תקשורתKR23/09/2013238.03ILS13/11/2013אינטרנט
0200B010004341800000זאב נסים מרדכי300307051900008986ציוד משרדי ושונותKR18/07/2013205.99ILS13/11/2013ציוד משרדי
0200B010004341800000זאב נסים מרדכי300307051900008987ציוד משרדי ושונותKR18/07/2013386.10ILS13/11/2013ציוד משרדי
0200B010004341800260זאב נסים מרדכי300307051900008989פלאפוניםKR08/07/201329.23ILS7/13 13/11/2013סלולרי
0200B010004341800260זאב נסים מרדכי300307051900008990פלאפוניםKR08/08/2013129.13ILS8/13 13/11/2013סלולרי
0200B010004341800260זאב נסים מרדכי300307051900008991פלאפוניםKR08/09/201399.90ILS9/13 13/11/2013סלולרי
0200B010004341800260זאב נסים מרדכי300307051900008992פלאפוניםKR08/10/201399.90ILS10/13 13/11/2013סלולרי
0200B010004341800450עיתון משפחה בע"מ402111221900008962עיתונים יומיים וקטעיKR24/06/2013895.00ILS13/11/2013גיליון עיתון משפחה
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900776677ציוד משרדי ושונותWA13/11/20131.95ILS13/11/2013חגית
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900776677ציוד משרדי ושונותWA13/11/201311.68ILS13/11/2013חגית
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900776677ציוד משרדי ושונותWA13/11/201311.34ILS13/11/2013חגית
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900776677ציוד משרדי ושונותWA13/11/20137.63ILS13/11/2013חגית
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900776677ציוד משרדי ושונותWA13/11/201321.87ILS13/11/2013חגית
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900776677ציוד משרדי ושונותWA13/11/201323.86ILS13/11/2013חגית
0200B010004941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001256284הוצאות שכר דירהRE09/11/2013-39.16ILS11-12/13 13/11/2013שכ"ד
0200B010004941500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001674157הוצאות שכר דירהWE13/11/20134439.16ILS13/11/2013
0200B010005641800260כהן אמנון300303091900009016פלאפוניםKR14/07/2013825.86ILS7/13 13/11/2013סלולרי
0200B010005641800260כהן אמנון300303091900009017פלאפוניםKR14/08/2013295.45ILS8/13 13/11/2013סלולרי
0200B010005641800260כהן אמנון300303091900009018פלאפוניםKR14/09/2013131.43ILS9/13 13/11/2013סלולרי
0200B010005641800260כהן אמנון300303091900009019פלאפוניםKR14/10/2013159.16ILS10/13 13/11/2013סלולרי
0200B010005641800450יום ליום תקשורת (2002) בע"מ401276551900008963עיתונים יומיים וקטעיKR31/08/2013545.00ILS6/1413/11/2013מנוי ח"כ אמנון כהן עד
0200B010008141800300מזרחי משה300037851900008980אירוח וכיבודיםKR03/11/2013292.16ILS13/11/2013כיבוד קל
0200B010009746000000פאר לוין יועצי תקשורת ואסטרטגיה בע"402957081900009026ייעוץ  סקרים וחוות דKR29/08/20132360.00ILS13/11/2013ייעוץ תקשורתי
0200B010010041700300לוין יריב גדעון300311431900008972תחזוקת תקשורתKR10/10/2013101.62ILS13/11/2013אינטרנט
0200B010010041800300לוין יריב גדעון300311431900008971אירוח וכיבודיםKR03/11/2013136.65ILS13/11/2013כיבוד קל
0200B010010341800250סוייד חנא300307421900008982טלפוניםKR11/08/2013391.26ILS6-7/13 13/11/2013בזק
0200B010010341800250סוייד חנא300307421900008983טלפוניםKR11/08/2013139.07ILS6-7/13 13/11/2013בזק
0200B010010341800250סוייד חנא300307421900008984טלפוניםKR10/10/2013391.26ILS8-9/13 13/11/2013בזק
0200B010010341800250סוייד חנא300307421900008985טלפוניםKR10/10/2013116.82ILS8-9/13 13/11/2013בזק



0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900776604ציוד משרדי ושונותWA13/11/20136.46ILS13/11/2013
0200B010013941700250ציוד משרדי ושונות41800000100008721תחזוקת תוכנהSA30/06/20131593.62ILS5170 '13/11/2013מיון שכ"ד- תקון פק
0200B010013941700300הורוביץ ניצן300310451900008997תחזוקת תקשורתKR21/04/2013131.02ILS13/11/2013אינטרנט
0200B010013941700300הורוביץ ניצן300310451900008998תחזוקת תקשורתKR21/05/2013131.02ILS13/11/2013אינטרנט
0200B010013941700300הורוביץ ניצן300310451900008999תחזוקת תקשורתKR21/06/2013136.78ILS13/11/2013אינטרנט
0200B010013941700300הורוביץ ניצן300310451900009000תחזוקת תקשורתKR21/08/2013137.19ILS13/11/2013אינטרנט
0200B010013941700300הורוביץ ניצן300310451900009001תחזוקת תקשורתKR21/09/2013137.19ILS13/11/2013אינטרנט
0200B010013941700300הורוביץ ניצן300310451900009002תחזוקת תקשורתKR21/10/2013137.19ILS13/11/2013אינטרנט
0200B010013941700300הורוביץ ניצן300310451900009008תחזוקת תקשורתKR21/07/2013137.19ILS13/11/2013אינטרנט
0200B010013941700500הורוביץ ניצן300310451900009010חשמלKR29/10/2013144.18ILS9/13 13/11/2013חשמל
0200B010013941800000תחזוקת תוכנה41700250100008721ציוד משרדי ושונותSA30/06/2013-1593.62ILS5170 '13/11/2013מיון שכ"ד- תקון פק
0200B010014441800000מלאי פריטים כלליים108000804900776807ציוד משרדי ושונותWA13/11/2013122.88ILS13/11/2013אורית
0200B010015641708030"זחאלקה ג'מאל300307401900008981הוצאות שירותי כבליםKR31/10/2013210.00ILS13/11/2013כבלים
0200B010015641800000סואעד עמראן409585891900008959ציוד משרדי ושונותKR08/05/2013280.00ILSצ+DELL INSPIRON 13/11/2013מחשב נייד
0200B010015612000040סואעד עמראן409585891900008959חומרת מחשביםKR08/05/20133300.00ILSצ+DELL INSPIRON 13/11/2013מחשב נייד
0200B010015841800000קלדרון רות300373681900008979ציוד משרדי ושונותKR11/11/2013699.00ILS13/11/2013ציוד+כיבוד
0200B010015841800300קלדרון רות300373681900008979אירוח וכיבודיםKR11/11/2013257.67ILS13/11/2013ציוד+כיבוד
0200B010016944000000לינדנבאום רועי יצחק409637561900008961פרסומיםKR16/10/20131888.00ILS13/11/2013סרטון הסברה
0200B010017341700250שקד אילת300373141900009023תחזוקת תוכנהKR04/07/2013176.47ILS13/11/2013פייסבוק
0200B010017341700250שקד אילת300373141900009024תחזוקת תוכנהKR05/07/2013176.45ILS13/11/2013פייסבוק
0200B010017341700250שקד אילת300373141900009025תחזוקת תוכנהKR06/07/2013176.47ILS13/11/2013פייסבוק
0200B010017341700300שקד אילת300373141900009021תחזוקת תקשורתKR31/08/201379.48ILS13/11/2013אינטרנט
0200B010017341708030"שקד אילת30037314600000168הוצאות שירותי כבליםK131/08/2013-208.60ILS13/11/2013כבלים
0200B010017341708030"שקד אילת300373141900009020הוצאות שירותי כבליםKR31/08/2013208.60ILS13/11/2013כבלים
0200B010017341708030"שקד אילת300373141900009027הוצאות שירותי כבליםKR31/08/2013164.39ILS13/11/2013כבלים
0200B010017441800000מלאי פריטים כלליים108000804900776839ציוד משרדי ושונותWA13/11/201365.69ILS13/11/2013
0200B010019740004230מקלב ישראל מאיר אורי300307501900008975החזר הוצאות נסיעהKR01/11/2013705.00ILS13/11/2013נסיעות למתנדב
0200B010019741800000מקלב ישראל מאיר אורי300307501900008974ציוד משרדי ושונותKR12/11/2013688.94ILS13/11/2013ציוד משרדי
0200B010019741800100כלגרף ניו (2009) בע"מ404870541900008965תרגומים והדפסותKR15/10/20131463.00ILS13/11/2013הדפסות
0200B010019741800260מקלב ישראל מאיר אורי300307501900008976פלאפוניםKR13/10/2013119.75ILS10/13 13/11/2013סלולרי
0200B010019741800300מקלב ישראל מאיר אורי300307501900008973אירוח וכיבודיםKR01/11/20131150.45ILS13/11/2013כיבוד קל
0200B010019712000050אייפרמן יאיר300304491900008960ריהוט וציוד משרדיKR10/11/20132522.25ILS4 13/11/2013סמסונג גלקסי
0200B010006112000040קומפיוטר סי דאטה בע"מ403315401900009058חומרת מחשביםKR30/09/20134635.00ILSDELL VOSTRO 3560 17/11/2013מחשב
0200B010000441700200בן גל יאיר404915211900009071תחזוקת חומרהKR07/11/2013230.00ILS18/11/2013תיקון מחשב
0200B010001441800260אזולאי אילת300024851900009089פלאפוניםKR01/11/2013976.11ILS11/13 18/11/2013סלולרי
0200B010001746000000לחמנוביץ רועי יצחק406413721900009065ייעוץ  סקרים וחוות דKR31/10/20132655.00ILS18/11/2013ייעוץ מקצועי
0200B010001841800100ולדמן יוסף400100571900009106תרגומים והדפסותKR01/09/20134484.00ILS18/11/2013הדפסות
0200B010001841800300אקוניס אופיר300002111900009094אירוח וכיבודיםKR29/10/201334.00ILS18/11/2013כיבוד קל
0200B010002841800000מלאי פריטים כלליים108000804900778441ציוד משרדי ושונותWA18/11/201365.69ILS18/11/2013קסם רוזנבלט
0200B010002841800000מלאי פריטים כלליים108000804900778441ציוד משרדי ושונותWA18/11/201361.44ILS18/11/2013קסם רוזנבלט
0200B010002841800000מלאי פריטים כלליים108000804900778441ציוד משרדי ושונותWA18/11/201317.50ILS18/11/2013קסם רוזנבלט
0200B010002841800000מלאי פריטים כלליים108000804900778441ציוד משרדי ושונותWA18/11/2013223.10ILS18/11/2013קסם רוזנבלט
0200B010002841800000מלאי פריטים כלליים108000804900778449ציוד משרדי ושונותWA18/11/201341.01ILS18/11/2013קסם רוזנבלט
0200B010003441800000ברוורמן אבישי300313311900009112ציוד משרדי ושונותKR12/11/2013159.00ILS18/11/2013מטען
0200B010003441800300ברוורמן אבישי300313311900009113אירוח וכיבודיםKR08/11/2013132.00ILS18/11/2013כיבוד קל
0200B010003441800300ברוורמן אבישי300313311900009114אירוח וכיבודיםKR29/10/2013143.00ILS18/11/2013כיבוד קל
0200B010004241800100יזמקו חברה בע"מ400118171900009075תרגומים והדפסותKR26/08/20131517.00ILS18/11/2013דמי מונה למ. צילום
0200B010004741700250הנגבי צחי300038021900009092תחזוקת תוכנהKR18/11/20132272.48ILS27-10-31-11/13 18/11/2013פייסבוק
0200B010005141800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900009105עיתונים יומיים וקטעיKR30/10/2013807.86ILS7/13 18/11/2013ע/ ח"כ זנדבר תמר עד
0200B010005341800000טופורובסקי בועז300373251900009123ציוד משרדי ושונותKR06/10/2013410.00ILS18/11/2013אנטי וירוס



0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900778423ציוד משרדי ושונותWA18/11/2013194.04ILS18/11/2013נאור שירי-ע.פ טופורובסקי
0200B010005641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001261985הוצאות שכר דירהRE11/11/2013-130.98ILS7-12.13 18/11/2013שכ"ד
0200B010005641500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001678910הוצאות שכר דירהWE18/11/20139628.80ILS18/11/2013
0200B010005741800000כהן יצחק300310961900009122ציוד משרדי ושונותKR28/08/2013228.00ILS18/11/2013מטען
0200B010006141700300כץ חיים300304391900009091תחזוקת תקשורתKR20/10/201381.22ILS18/11/2013אינטרנט
0200B010006141800000ניר - טק מערכות גרפיות בע"מ400161561900009068ציוד משרדי ושונותKR07/08/20131200.00ILS18/11/2013טונרים
0200B010006141800000קומפיוטר סי דאטה בע"מ403315401900009073ציוד משרדי ושונותKR11/09/2013355.00ILS18/11/2013דיסק קשיח
0200B010006141800260כץ חיים300304391900009077פלאפוניםKR21/10/201370.13ILS10/13 18/11/2013סלולרי
0200B010006141800260כץ חיים300304391900009090פלאפוניםKR14/10/201394.21ILS10/13 18/11/2013סלולרי
0200B010006641800260לוי אבקסיס אורלי300303811900009107פלאפוניםKR14/10/2013226.23ILS18/11/2013אייפד
0200B010006612000040רוזנטל אלימלך409709351900009129חומרת מחשביםKR13/11/20134140.00ILS18/11/2013מחשב אינטל 3470+מסך פיליפ
0200B010006612000040רוזנטל אלימלך409709351900009129חומרת מחשביםKR13/11/20131050.00ILS18/11/2013מחשב אינטל 3470+מסך פיליפ
0200B010007544000000טלמסר בע"מ400012071900009066פרסומיםKR30/06/2013708.00ILSSMS 18/11/2013הודעות
0200B010008141700250דרונט טכנולוגיות בע"מ***409903231900009069תחזוקת תוכנהKR05/11/2013212.00ILS18/11/2013ארוח  ואחזקת אתר
0200B010008241708030"מיכאלי מירב300373921900009078הוצאות שירותי כבליםKR28/02/2013126.00ILS18/11/2013כבלים
0200B010008241708030"מיכאלי מירב300373921900009079הוצאות שירותי כבליםKR31/03/2013210.00ILS18/11/2013כבלים
0200B010008241708030"מיכאלי מירב300373921900009080הוצאות שירותי כבליםKR30/04/2013210.00ILS18/11/2013כבלים
0200B010008241708030"מיכאלי מירב300373921900009081הוצאות שירותי כבליםKR31/05/2013210.00ILS18/11/2013כבלים
0200B010008241708030"מיכאלי מירב300373921900009082הוצאות שירותי כבליםKR30/06/2013210.00ILS18/11/2013כבלים
0200B010008241708030"מיכאלי מירב300373921900009083הוצאות שירותי כבליםKR31/07/2013210.00ILS18/11/2013כבלים
0200B010008241708030"מיכאלי מירב300373921900009084הוצאות שירותי כבליםKR31/08/2013210.00ILS18/11/2013כבלים
0200B010008241708030"מיכאלי מירב300373921900009085הוצאות שירותי כבליםKR30/09/2013210.00ILS18/11/2013כבלים
0200B010008241800000מיכאלי מירב300373921900009086ציוד משרדי ושונותKR31/10/2013122.40ILS18/11/2013צרכי משרד
0200B010008241800000מיכאלי מירב300373921900009104ציוד משרדי ושונותKR05/11/2013110.00ILS18/11/2013ציוד משרדי
0200B010008241800100מיכאלי מירב300373921900009093תרגומים והדפסותKR21/08/2013336.30ILS18/11/2013הדפסות
0200B010008244000000טלאול קונטקט סנטר בע"מ402110641900009070פרסומיםKR31/10/20132785.74ILSSMS 18/11/2013הודעות
0200B010008244000000טלאול קונטקט סנטר בע"מ402110641900009103פרסומיםKR31/10/2013265.96ILSSMS 18/11/2013הודעות
0200B010008641800300מעדניית משפחת ששון בע"מ404707891900009116אירוח וכיבודיםKR26/11/20121684.80ILS18/11/2013כיבוד קל
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900009111פלאפוניםKR01/11/2013109.93ILS11/13 18/11/2013סלולרי
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900778460ציוד משרדי ושונותWA18/11/201335.03ILS18/11/2013
0200B010009141800000מלאי פריטים כלליים108000804900778460ציוד משרדי ושונותWA18/11/201379.74ILS18/11/2013
0200B010010041700250ארזי מיכל409886601900009074תחזוקת תוכנהKR03/11/201323128.00ILS18/11/2013הקמת אתר אינטרנט
0200B010010341800300עמארה מוחמד405322541900009072אירוח וכיבודיםKR10/11/2013530.00ILS18/11/2013כיבוד קל
0200B010011441800000מלאי פריטים כלליים108000804900778541ציוד משרדי ושונותWA18/11/2013194.04ILS18/11/2013
0200B010011941700250סימפלי סמרט בע"מ400048431900009067תחזוקת תוכנהKR23/09/2013283.20ILS18/11/2013אתר אינטרנט אחסנה
0200B010011941800100ולדמן יוסף400100571900009064תרגומים והדפסותKR07/10/20131350.00ILS18/11/2013הדפסות
0200B010013141800260כבל איתן300310671900009110פלאפוניםKR14/10/2013110.73ILS10/13 18/11/2013סלולרי
0200B010013141800300כבל איתן300310671900009121אירוח וכיבודיםKR12/11/2013792.05ILS18/11/2013כיבוד קל
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900778767ציוד משרדי ושונותWA18/11/201323.86ILS18/11/2013מיכאל טפליצקי
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900778767ציוד משרדי ושונותWA18/11/201314.61ILS18/11/2013מיכאל טפליצקי
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900778767ציוד משרדי ושונותWA18/11/201311.68ILS18/11/2013מיכאל טפליצקי
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900778767ציוד משרדי ושונותWA18/11/201313.00ILS18/11/2013מיכאל טפליצקי
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900778767ציוד משרדי ושונותWA18/11/2013117.97ILS18/11/2013מיכאל טפליצקי
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900778767ציוד משרדי ושונותWA18/11/20130.67ILS18/11/2013מיכאל טפליצקי
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900778767ציוד משרדי ושונותWA18/11/20134.49ILS18/11/2013מיכאל טפליצקי
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900778767ציוד משרדי ושונותWA18/11/201326.27ILS18/11/2013מיכאל טפליצקי
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900778767ציוד משרדי ושונותWA18/11/20134.56ILS18/11/2013מיכאל טפליצקי
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900778767ציוד משרדי ושונותWA18/11/20132.02ILS18/11/2013מיכאל טפליצקי
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900778767ציוד משרדי ושונותWA18/11/20138.75ILS18/11/2013מיכאל טפליצקי
0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900778767ציוד משרדי ושונותWA18/11/201320.89ILS18/11/2013מיכאל טפליצקי



0200B010014241800000מלאי פריטים כלליים108000804900778767ציוד משרדי ושונותWA18/11/20135.24ILS18/11/2013מיכאל טפליצקי
0200B010015341800100ולדמן יוסף400100571900009063תרגומים והדפסותKR07/10/20131350.00ILS18/11/2013הדפסות
0200B010016912000030די.פי.אס. קמרה פור לס בע"מ402792261900009128ציוד ומכונותKR05/11/20131897.00ILSGOPRO HERO3 18/11/2013מצלמת
0200B010017541800300תמנו פנינה (פנחש)300379291900009108אירוח וכיבודיםKR14/11/2013227.00ILS18/11/2013כיבוד קל
0200B010017541800300תמנו פנינה (פנחש)300379291900009109אירוח וכיבודיםKR18/11/2013357.40ILS18/11/2013כיבוד קל
0200B010019741700250סיימן טכנולוגיות בע"מ405325171900009120תחזוקת תוכנהKR01/09/2013660.00ILS18/11/2013אחסון אתר
0200B010002041800000ברכה מוחמד300307431900009180ציוד משרדי ושונותKR03/11/2013300.00ILS19/11/2013מכשיר ניווט
0200B010002141500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001263023הוצאות שכר דירהRE11/11/2013-11.80ILS11-12/13 19/11/2013שכ"ד
0200B010002141500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001679780הוצאות שכר דירהWE19/11/20133339.40ILS19/11/2013
0200B010004741800000מלאי פריטים כלליים108000804900779261ציוד משרדי ושונותWA19/11/2013225.96ILS19/11/2013דורית יעקב
0200B010005446000000זיסוביץ תקשורת בע"מ404751061900009135ייעוץ  סקרים וחוות דKR15/10/20132124.00ILS19/11/2013ייעוץ מקצועי
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900779156ציוד משרדי ושונותWA19/11/201365.69ILS19/11/2013
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900779156ציוד משרדי ושונותWA19/11/201323.35ILS19/11/2013
0200B010006941800260אביחצירא יוסף אברהם300032921900009176פלאפוניםKR01/09/2013828.18ILS9/13 19/11/2013סלולרי
0200B010006941800260אביחצירא יוסף אברהם300032921900009177פלאפוניםKR01/11/20131777.94ILS11/13 19/11/2013סלולרי
0200B010007241800000א.ד. החדשה בע"מ409611571900009162ציוד משרדי ושונותKR30/05/201359.98ILS19/11/2013ציוד משרדי
0200B010011141708030"ריבלין ראובן רובי300302231900009163הוצאות שירותי כבליםKR31/05/2013210.00ILS19/11/2013כבלים
0200B010011141708030"ריבלין ראובן רובי300302231900009164הוצאות שירותי כבליםKR30/06/2013210.00ILS19/11/2013כבלים
0200B010011141708030"ריבלין ראובן רובי300302231900009165הוצאות שירותי כבליםKR31/07/2013210.00ILS19/11/2013כבלים
0200B010011141708030"ריבלין ראובן רובי300302231900009166הוצאות שירותי כבליםKR31/08/2010210.00ILS19/11/2013כבלים
0200B010011141708030"ריבלין ראובן רובי300302231900009167הוצאות שירותי כבליםKR30/09/2013210.00ILS19/11/2013כבלים
0200B010013041800260חוסרי וסים300310331900009178פלאפוניםKR01/11/201399.90ILS11/13 19/11/2013סלולרי
0200B010016241800260רזבוזוב יואל300376141900009179פלאפוניםKR21/10/201353.09ILS10/13 19/11/2013סלולרי
0200B010017341800250שקד אילת300373141900009181טלפוניםKR31/05/201337.36ILS5/13 19/11/2013טלפון
0200B010017341800250שקד אילת300373141900009182טלפוניםKR30/06/201351.65ILS6/13 19/11/2013טלפון
0200B010017341800250שקד אילת300373141900009183טלפוניםKR31/07/201341.68ILS7/13 19/11/2013טלפון
0200B010017341800250שקד אילת300373141900009184טלפוניםKR30/04/201328.72ILS4/13 19/11/2013טלפון
0200B010017341800250שקד אילת300373141900009185טלפוניםKR31/08/201352.55ILS8/13 19/11/2013טלפון
0200B010002041800260ברכה מוחמד300307431900009202פלאפוניםKR21/08/2013141.95ILS8/13 20/11/2013מודם
0200B010002041800260ברכה מוחמד300307431900009203פלאפוניםKR21/09/2013136.61ILS9/13 20/11/2013מודם
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900779702ציוד משרדי ושונותWA20/11/2013194.04ILS20/11/2013
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900779702ציוד משרדי ושונותWA20/11/201325.14ILS20/11/2013
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900779688ציוד משרדי ושונותWA20/11/201343.19ILS20/11/2013בוסתן דורון-ע.פ חיליק בר
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900779688ציוד משרדי ושונותWA20/11/201361.44ILS20/11/2013בוסתן דורון-ע.פ חיליק בר
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900779688ציוד משרדי ושונותWA20/11/201335.03ILS20/11/2013בוסתן דורון-ע.פ חיליק בר
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900779688ציוד משרדי ושונותWA20/11/201326.27ILS20/11/2013בוסתן דורון-ע.פ חיליק בר
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900779688ציוד משרדי ושונותWA20/11/201330.76ILS20/11/2013בוסתן דורון-ע.פ חיליק בר
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900779688ציוד משרדי ושונותWA20/11/20138.75ILS20/11/2013בוסתן דורון-ע.פ חיליק בר
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900779688ציוד משרדי ושונותWA20/11/201365.69ILS20/11/2013בוסתן דורון-ע.פ חיליק בר
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900779612ציוד משרדי ושונותWA20/11/20131.91ILS20/11/2013טל אלוביץ-ע.פ ברוורמן
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900779612ציוד משרדי ושונותWA20/11/201365.69ILS20/11/2013טל אלוביץ-ע.פ ברוורמן
0200B01000474180020020/11/20137006.00דואר ומשלוחיםILS20/11/2013משלוח דואר מקשר לציבור
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900779411ציוד משרדי ושונותWA20/11/2013251.38ILS20/11/2013
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900779411ציוד משרדי ושונותWA20/11/201376.00ILS20/11/2013
0200B010005041800000מלאי פריטים כלליים108000804900779411ציוד משרדי ושונותWA20/11/2013116.00ILS20/11/2013
0200B010005141700200מלאי פריטים כלליים108000804900779809תחזוקת חומרהWA20/11/2013397.88ILS20/11/2013
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900779809ציוד משרדי ושונותWA20/11/201350.28ILS20/11/2013
0200B010005141800000מלאי פריטים כלליים108000804900779809ציוד משרדי ושונותWA20/11/201315.20ILS20/11/2013
0200B010005741800450ג'רוזלם פוסט בע"מ400014171900009201עיתונים יומיים וקטעיKR15/10/20131079.00ILS20/11/2013דמי מנוי ח"כ כהן.יצחק
0200B010006741700200מלאי פריטים כלליים108000804900779746תחזוקת חומרהWA20/11/201365.52ILS20/11/2013



0200B010006741800000מלאי פריטים כלליים108000804900779746ציוד משרדי ושונותWA20/11/201358.00ILS20/11/2013
0200B010006841800000ליפמן דב אלן300373241900009198ציוד משרדי ושונותKR14/11/2013947.00ILS20/11/2013 ציוד משרדי
0200B010008341800000מלאי פריטים כלליים108000804900779591ציוד משרדי ושונותWA20/11/201343.79ILS20/11/2013
0200B010008341800000מלאי פריטים כלליים108000804900779591ציוד משרדי ושונותWA20/11/201358.00ILS20/11/2013
0200B010011141800260ביפר תקשורת ישראל בע"מ400012271900009199פלאפוניםKR25/04/20131067.00ILS20/11/2013ח"כ ריבלין
0200B010011141800300ריבלין ראובן רובי300302231900009200אירוח וכיבודיםKR09/09/2013290.00ILS20/11/2013כיבוד קל
0200B010011241800260פייגלין משה זלמן300373461900009217פלאפוניםKI08/06/2013-534.00ILS190000506420/11/2013תשלום יתר ד"ת
0200B010011241800260פייגלין משה זלמן300373461900009210פלאפוניםKR08/07/2013175.82ILS7/13 20/11/2013סלולרי
0200B010011241800260פייגלין משה זלמן300373461900009211פלאפוניםKR08/08/2013154.32ILS8/13 20/11/2013סלולרי
0200B010011241800260פייגלין משה זלמן300373461900009212פלאפוניםKR08/09/2013149.46ILS9/13 20/11/2013סלולרי
0200B010011241800260פייגלין משה זלמן300373461900009213פלאפוניםKR08/10/2013149.46ILS10/13 20/11/2013סלולרי
0200B010011241800260פייגלין משה זלמן300373461900009214פלאפוניםKR08/11/2013172.19ILS11/13 20/11/2013סלולרי
0200B010012241800000מלאי פריטים כלליים108000804900779451ציוד משרדי ושונותWA20/11/201333.04ILS20/11/2013דן קמינצקי-ע.פ שי נחמן
0200B010014244000100בועז רז יזמות והפקות בע"מ409842431900009206כנסים מקצועייםKR19/11/20133800.00ILS13 20/11/2013השתת' ועידת התעשייה
0200B010015641800000זחאלקה ג'מאל300307401900009204ציוד משרדי ושונותKR15/10/2013152.00ILS20/11/2013 ציוד משרדי
0200B010016241800260צירולניק יוליה300309451900009205פלאפוניםKR19/09/20133915.00ILS9/13 20/11/2013סלולרי
0200B010002441800000אשר יעקב300386631900009261ציוד משרדי ושונותKR04/11/2013179.00ILS24/11/2013ממיר דיגיטלי
0200B010003341700250תבונה תעשיות תוכנה בע"מ400036811900009267תחזוקת תוכנהKR18/11/20133245.00ILS24/11/2013אתר אינטרנט
0200B010003341708030"בר יחיאל300188931900009264הוצאות שירותי כבליםKR25/10/2013210.00ILS24/11/2013כבלים
0200B010004541800260בן סימון דניאל300311311900009263פלאפוניםKR14/10/2012539.81ILS10/1224/11/2013סלולרי
0200B010006241800200לביא עליזה300374291900009266דואר ומשלוחיםKR20/08/201340.20ILS24/11/2013מברק בארץ
0200B010006244000000לביא עליזה300374291900009265פרסומיםKR01/11/20131416.00ILS24/11/2013פרסום
0200B010007141800100גוטליב יהודה דוד409962261900009256תרגומים והדפסותKR29/08/20133717.00ILS24/11/2013הדפסות
0200B010010644000000סרסור מג'ד409962281900009255פרסומיםKR28/10/2013708.00ILS24/11/2013פרסום
0200B010011441800100עאמר נדים409964391900009259תרגומים והדפסותKR01/10/20133068.00ILS24/11/2013הדפסות
0200B010013041500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001684671הוצאות שכר דירהWE24/11/20135428.00ILS24/11/2013
0200B010013041800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900009268אירוח וכיבודיםKR20/11/2013324.00ILS24/11/2013מים לשדולה
0200B010019741800000מקלב ישראל מאיר אורי300307501900009262ציוד משרדי ושונותKR20/11/2013144.98ILS24/11/2013מטען+כיסוי
0200B010000141800100לוי איתן400171511900009302תרגומים והדפסותKR03/09/20131050.20ILS25/11/2013הדפסות
0200B010000741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900009296עיתונים יומיים וקטעיKR31/12/20121719.14ILS25/11/2013קטעי עיתונות
0200B010001312000050אקשן מוצרי אלקטרוניקה וחשמל בע"מ409341741900009310ריהוט וציוד משרדיKR05/11/20131440.00ILS25/11/2013מכונת קפה לטיסימה
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900782065ציוד משרדי ושונותWA25/11/2013-538.10ILS25/11/2013דנה
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900781598ציוד משרדי ושונותWA25/11/201365.69ILS25/11/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900781598ציוד משרדי ושונותWA25/11/2013538.09ILS25/11/2013
0200B010001741800000מלאי פריטים כלליים108000804900782065ציוד משרדי ושונותWA25/11/2013335.12ILS25/11/2013דנה
0200B010001741800450ידיעות מינויים400114461900009284עיתונים יומיים וקטעיKI10/11/2013-912.22ILS25/11/2013זיכוי מנוי ח"כ שמעון אוחי
0200B010002741700250בירן מיכל300305371900009323תחזוקת תוכנהKR25/11/2013466.11ILS1-12/11/13 25/11/2013פייסבוק
0200B010002741708030"בירן מיכל300305371900009324הוצאות שירותי כבליםKR25/10/2013210.00ILS25/11/2013כבלים
0200B010002741800300בירן מיכל300305371900009325אירוח וכיבודיםKR13/11/2013125.00ILS25/11/2013כיבוד קל
0200B010002841800450מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ***402468371700000021עיתונים יומיים וקטעיKG31/10/2013-392.00ILS25/11/2013הפחתה מחיר חשכ"ל
0200B010002841800450מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ***402468371900009320עיתונים יומיים וקטעיKR01/09/20131908.00ILS7/14- 25/11/2013ע/ ח"כ אילן גילאון
0200B010004241800050וקנין יצחק300307651900009333ספרות מקצועיתKR19/11/2013285.50ILS25/11/2013ספרות מקצועית
0200B010005241800250גנאים מסעוד300308241900009305טלפוניםKR07/11/2013203.85ILS10/13 25/11/2013בזק
0200B010005241800300אבו ריא עלי405672851900009306אירוח וכיבודיםKR24/11/2013380.00ILS25/11/2013כיבוד קל
0200B010005541700250יוגב מרדכי300388811900009322תחזוקת תוכנהKR25/11/20132207.23ILS4-23/11/13 25/11/2013פייסבוק
0200B010006741800250לוי מיקי30037416600000180טלפוניםK107/11/2013-654.92ILS9-10/1325/11/2013בזק
0200B010006741800250לוי מיקי300374161900009308טלפוניםKR07/11/2013654.92ILS9-10/1325/11/2013בזק
0200B010006741800250לוי מיקי300374161900009309טלפוניםKR31/10/201379.93ILS25/11/2013שיחות לח"ול
0200B010007541800000מלאי פריטים כלליים108000804900781780ציוד משרדי ושונותWA25/11/201344.50ILS25/11/2013שחר יפרח-ע.פ דנון
0200B010007841800300חסון אדוי ישראל300308871900009321אירוח וכיבודיםKR25/11/2013117.00ILS25/11/2013כיבוד קל



0200B010008241800100מיכאלי מירב300373921900009303תרגומים והדפסותKR25/02/2013170.00ILS25/11/2013הדפסות
0200B010008741700300נהרי משולם300060731900009300תחזוקת תקשורתKR28/10/2013238.37ILS25/11/2013אינטרנט
0200B010008741800300נהרי משולם300060731900009301אירוח וכיבודיםKR20/11/2013109.16ILS25/11/2013כיבוד קל
0200B010011141700200מלאי פריטים כלליים108000804900782077תחזוקת חומרהWA25/11/2013194.50ILS25/11/2013אמיתי
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900781855ציוד משרדי ושונותWA25/11/2013-39.00ILS25/11/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900781855ציוד משרדי ושונותWA25/11/2013-21.87ILS25/11/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900781855ציוד משרדי ושונותWA25/11/2013-14.31ILS25/11/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900781573ציוד משרדי ושונותWA25/11/201339.00ILS25/11/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900781573ציוד משרדי ושונותWA25/11/201321.87ILS25/11/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900781573ציוד משרדי ושונותWA25/11/201314.31ILS25/11/2013
0200B010012141800260רגב מרים300308271900009297פלאפוניםKR08/11/201373.63ILS11/13 25/11/2013סלולרי
0200B010012241700730שי נחמן300310011900009326הסעותKR20/05/2012250.00ILS25/11/2013מונית לנתב"ג
0200B010012241700730שי נחמן300310011900009330הסעותKR03/11/2013600.00ILS25/11/2013מונית לנתב"ג
0200B010012241800000שי נחמן300310011900009329ציוד משרדי ושונותKR16/10/2013602.00ILS25/11/2013מעטפות
0200B010012241800260שי נחמן300310011900009327פלאפוניםKR14/10/201375.40ILS10/13 25/11/2013סלולרי
0200B010012241800300שי נחמן300310011900009331אירוח וכיבודיםKR25/11/2013653.06ILS25/11/2013כיבוד קל
0200B010013141700200מלאי פריטים כלליים108000804900781673תחזוקת חומרהWA25/11/2013194.50ILS25/11/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900781673ציוד משרדי ושונותWA25/11/2013131.37ILS25/11/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900781673ציוד משרדי ושונותWA25/11/2013122.88ILS25/11/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900781673ציוד משרדי ושונותWA25/11/20137.06ILS25/11/2013
0200B010014841800000מלאי פריטים כלליים108000804900781745ציוד משרדי ושונותWA25/11/2013335.12ILS25/11/2013רביע הינדאוי-ע.פ זועבי
0200B010016341800100פרסומי ישראל ירושלים ג401276761900009298תרגומים והדפסותKR31/08/20131800.00ILS25/11/2013איגרת לראש השנה
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900781786ציוד משרדי ושונותWA25/11/2013122.88ILS25/11/2013עומר רוזנבלום
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900781786ציוד משרדי ושונותWA25/11/201310.08ILS25/11/2013עומר רוזנבלום
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900781786ציוד משרדי ושונותWA25/11/20138.75ILS25/11/2013עומר רוזנבלום
0200B010016541800300שלח עפר300373111900009332אירוח וכיבודיםKR18/11/2013337.74ILS25/11/2013כיבוד קל
0200B010001741800300אוחיון שמעון300373511900009368אירוח וכיבודיםKR25/11/2013488.98ILS26/11/2013כיבוד קל
0200B010001741800300אוחיון שמעון300373511900009378אירוח וכיבודיםKR25/11/2013376.50ILS26/11/2013כיבוד קל
0200B010003941700250עוז אלבו טל405527051900009374תחזוקת תוכנהKR10/11/20132360.00ILS26/11/2013פייסבוק
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900782389ציוד משרדי ושונותWA26/11/2013163.32ILS26/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900782389ציוד משרדי ושונותWA26/11/2013150.83ILS26/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900782389ציוד משרדי ושונותWA26/11/201330.40ILS26/11/2013
0200B010004341800000מלאי פריטים כלליים108000804900782389ציוד משרדי ושונותWA26/11/2013134.56ILS26/11/2013
0200B010004641701050מלאי פריטים כלליים108000804900782546אחזקה  נוי ושונותWA26/11/20132.44ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782549ציוד משרדי ושונותWA26/11/2013-38.21ILS26/11/2013עודד
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/20138.97ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/201315.25ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/2013131.37ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/201343.75ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/201352.23ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/20139.94ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/201316.94ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/2013122.88ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/201314.56ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/201310.08ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/20133.69ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/201316.74ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/201399.67ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/201310.55ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/201312.39ILS26/11/2013



0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/201316.75ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/201310.47ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/201338.21ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/201322.80ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/201350.27ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782546ציוד משרדי ושונותWA26/11/201331.86ILS26/11/2013
0200B010004641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782552ציוד משרדי ושונותWA26/11/201380.82ILS26/11/2013עודד
0200B010006141800260כץ חיים300304391900009382פלאפוניםKR08/11/201395.70ILS11/13 26/11/2013סלולרי
0200B010008141800300מזרחי משה300037851900009369אירוח וכיבודיםKR26/11/2013258.30ILS26/11/2013כיבוד קל
0200B010010641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782589ציוד משרדי ושונותWA26/11/2013175.96ILS26/11/2013
0200B010011041800000מלאי פריטים כלליים108000804900782352ציוד משרדי ושונותWA26/11/201365.69ILS26/11/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900782491ציוד משרדי ושונותWA26/11/2013-14.31ILS26/11/2013אור ברונשטיין-ע.פ רגב
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900782486ציוד משרדי ושונותWA26/11/201339.00ILS26/11/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900782486ציוד משרדי ושונותWA26/11/201343.79ILS26/11/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900782486ציוד משרדי ושונותWA26/11/20131.11ILS26/11/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900782486ציוד משרדי ושונותWA26/11/201365.69ILS26/11/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900782486ציוד משרדי ושונותWA26/11/201320.89ILS26/11/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900782487ציוד משרדי ושונותWA26/11/201321.87ILS26/11/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900782487ציוד משרדי ושונותWA26/11/201314.31ILS26/11/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900782488ציוד משרדי ושונותWA26/11/201321.84ILS26/11/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900782488ציוד משרדי ושונותWA26/11/201311.68ILS26/11/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900782488ציוד משרדי ושונותWA26/11/201315.71ILS26/11/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900782488ציוד משרדי ושונותWA26/11/201386.38ILS26/11/2013
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900782491ציוד משרדי ושונותWA26/11/201310.96ILS26/11/2013אור ברונשטיין-ע.פ רגב
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900782491ציוד משרדי ושונותWA26/11/20130.58ILS26/11/2013אור ברונשטיין-ע.פ רגב
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900782547ציוד משרדי ושונותWA26/11/20132.84ILS26/11/2013אור ברונשטיין-ע.פ רגב
0200B010012141800000מלאי פריטים כלליים108000804900782547ציוד משרדי ושונותWA26/11/20135.04ILS26/11/2013אור ברונשטיין-ע.פ רגב
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900782471ציוד משרדי ושונותWA26/11/2013131.37ILS26/11/2013
0200B010016141800000רוזנטל משה מיכאל300373121900009376ציוד משרדי ושונותKR21/11/2013139.00ILS26/11/2013מטען לטלפון
0200B010016141800050רוזנטל משה מיכאל300373121900009375ספרות מקצועיתKR24/10/201380.00ILS26/11/2013ספרות מקצועית
0200B010016141800450רוזנטל משה מיכאל300373121900009371עיתונים יומיים וקטעיKR30/10/201393.00ILS10/13 26/11/2013עיתון
0200B010016141800450רוזנטל משה מיכאל300373121900009372עיתונים יומיים וקטעיKR30/10/201393.00ILS10/13 26/11/2013עיתון
0200B010016241701050מלאי פריטים כלליים108000804900782576אחזקה  נוי ושונותWA26/11/201329.43ILS26/11/2013יוליה צירולניק-ע.פ רזבוזו
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900783003ציוד משרדי ושונותWA27/11/2013335.12ILS27/11/2013זנה ישרעלוב
0200B010006812000050איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900009394ריהוט וציוד משרדיKR13/11/20133649.00ILS55 27/11/2013איפון
0200B010007641800000מלאי פריטים כלליים108000804900782820ציוד משרדי ושונותWA27/11/2013194.04ILS27/11/2013בינימין נורי-ע.פ חסון
0200B010007841800000מלאי פריטים כלליים108000804900782821ציוד משרדי ושונותWA27/11/201365.69ILS27/11/2013בינימין נורי-ע.פ חסון
0200B010009712000040פי.סי. אונליין בע"מ409330361900009395חומרת מחשביםKR13/11/20132871.00ILSDELL 14Z I5 27/11/2013מחשב
0200B01001024170030027/11/2013280.74תחזוקת תקשורתILS27/11/2013איטרנט + שיחות - תקון רשום עמיר פרץ
0200B01001024180025027/11/2013564.50טלפוניםILS27/11/2013איטרנט + שיחות - תקון רשום עמיר פרץ
0200B01001224170030027/11/2013-280.74תחזוקת תקשורתILS27/11/2013איטרנט + שיחות - תקון רשום עמיר פרץ
0200B01001224180025027/11/2013-564.50טלפוניםILS27/11/2013איטרנט + שיחות - תקון רשום עמיר פרץ
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900782874ציוד משרדי ושונותWA27/11/201351.27ILS'27/11/2013אמגד אפרג-ע.פ איסווי פרז
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900782874ציוד משרדי ושונותWA27/11/201387.58ILS'27/11/2013אמגד אפרג-ע.פ איסווי פרז
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900782874ציוד משרדי ושונותWA27/11/201318.26ILS'27/11/2013אמגד אפרג-ע.פ איסווי פרז
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900783017ציוד משרדי ושונותWA27/11/20130.40ILS27/11/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900783017ציוד משרדי ושונותWA27/11/20130.29ILS27/11/2013
0200B010013441800000מלאי פריטים כלליים108000804900783017ציוד משרדי ושונותWA27/11/2013223.10ILS27/11/2013
0200B010001441800000בן אליעזר בנימין פואד300026881900009404ציוד משרדי ושונותKR27/11/2013104.98ILS28/11/2013ציוד משרדי
0200B010001441800000בן אליעזר בנימין פואד300026881900009405ציוד משרדי ושונותKR27/11/201399.00ILS28/11/2013כיסוי לנייד



0200B010001441800000בן אליעזר בנימין פואד300026881900009406ציוד משרדי ושונותKR27/11/201350.00ILS28/11/2013אוזניות
0200B010002741800260בירן מיכל300305371900009400פלאפוניםKR19/11/2013191.42ILS2 11/13 28/11/2013מודם
0200B010004241800050וקנין יצחק300307651900009397ספרות מקצועיתKR29/10/2013189.00ILS28/11/2013ספרות מקצועית
0200B010005541800260יוגב מרדכי300388811900009398פלאפוניםKR01/10/201369.56ILS10/13 28/11/2013מודם
0200B010005541800260יוגב מרדכי300388811900009399פלאפוניםKR01/11/201369.55ILS11/13 28/11/2013מודם
0200B010005541800260כץ נטע300303701900009409פלאפוניםKR01/10/201319.98ILS10/1328/11/2013סלולר
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900009403תחזוקת תקשורתKR01/11/201340.59ILS28/11/2013אינטרנט
0200B010015641800300ערב אספרסו פוינט בע"מ409366481900009401אירוח וכיבודיםKR06/11/2013750.00ILS28/11/2013קפה -כיבוד קל
0200B010015641800300זחאלקה ג'מאל300307401900009402אירוח וכיבודיםKR14/10/2013142.00ILS28/11/2013כיבוד קל
0200B010016340000000ביגל רפאלה404452471900009396הדרכה והשתלמות - עובKR27/11/2013222.01ILS28/11/2013לימודי שפה
0200B010016940004100שכר עבודה  בלתי צמית40004100100009336שכר עבודה  בלתי צמיתSA30/11/201311411.41ILS30/11/2013חפיפה בין שור סיוון+ פינס
0200B010016940004100שכר עבודה  בלתי צמית40004100100009337שכר עבודה  בלתי צמיתSA30/11/20132053.69ILS30/11/2013חפיפה של גורביץ ברוך
0200B010016940004100שכר עבודה  בלתי צמית40004100100009338שכר עבודה  בלתי צמיתSA30/11/2013775.85ILS30/11/2013חפיפה של זמיר שי
0200B010006241800000מלאי פריטים כלליים108000804900784085ציוד משרדי ושונותWA01/12/2013335.12ILS01/12/2013מיטל ממו-ע.פ עליזה לביא
0200B010008941800260פלאפונים41800260100010336פלאפוניםSA01/12/201396.35ILS01/12/2013סלולרים ח"כים
0200B010017241700300נטוויז'ן בע"מ 400014069001325145013תחזוקת תקשורתR128/01/2013-90.51ILS01/12/2013שירותי גלישה באיטרנט -ח"כ
0200B010017241700300נטוויז'ן בע"מ 400014069001324038013תחזוקת תקשורתRE28/12/201390.51ILS01/12/2013שירותי גלישה באיטרנט -ח"כ
0200B010017241700300נטוויז'ן בע"מ 400014069001324040013תחזוקת תקשורתRE28/01/201390.51ILS01/12/2013שירותי גלישה באיטרנט -ח"כ
0200B010017241700300נטוויז'ן בע"מ 400014069001324041013תחזוקת תקשורתRE28/02/201389.74ILS01/12/2013שירותי גלישה באיטרנט -ח"כ
0200B010017241700300נטוויז'ן בע"מ 400014069001324043013תחזוקת תקשורתRE28/03/201389.74ILS01/12/2013שירותי גלישה באיטרנט -ח"כ
0200B010017241700300נטוויז'ן בע"מ 400014069001324190013תחזוקת תקשורתRE28/04/201389.74ILS01/12/2013שירותי גלישה באיטרנט -ח"כ
0200B010017241700300נטוויז'ן בע"מ 400014069001324193013תחזוקת תקשורתRE28/05/201389.74ILS01/12/2013שירותי גלישה באיטרנט -ח"כ
0200B010017241700300נטוויז'ן בע"מ 400014069001325043013תחזוקת תקשורתRE28/06/2013100.76ILS01/12/2013שירותי גלישה באינטרנט ח"כ
0200B010017241700300נטוויז'ן בע"מ 400014069001325045013תחזוקת תקשורתRE28/07/201399.58ILS01/12/2013שירותי גלישה באינטרנט ח"כ
0200B010017241700300נטוויז'ן בע"מ 400014069001325138013תחזוקת תקשורתRE28/08/201399.58ILS01/12/2013שירותי גלישה באינטרנט ח"כ
0200B010017241700300נטוויז'ן בע"מ 400014069001325139013תחזוקת תקשורתRE28/09/201399.58ILS01/12/2013שירותי גלישה באינטרנט ח"כ
0200B010017241700300נטוויז'ן בע"מ 400014069001325140013תחזוקת תקשורתRE28/12/201399.58ILS01/12/2013שירותי גלישה באינטרנט ח"כ
0200B010017241700300נטוויז'ן בע"מ 400014069001325314013תחזוקת תקשורתRE28/01/201388.98ILS01/12/2013שירותי גלישה באינטרנט ח"כ
0200B010001444000080אקרמן (פלחי) רונן נחמיה401267871900009527יחסי ציבורKR26/11/20132950.00ILS02/12/2013צילום פורטראט
0200B010002744000000בירן מיכל300305371900009524פרסומיםKR31/10/2013170.53ILS02/12/2013שליחת מיילים
0200B010002941708030"גלאון זהבה300308621900009514הוצאות שירותי כבליםKR25/10/2013210.00ILS02/12/2013כבלים
0200B010003141800100כלגרף ניו (2009) בע"מ404870541900009515תרגומים והדפסותKR30/08/20136396.00ILS02/12/2013הדפסות
0200B010003141800260גפני משה רפאל300307101900009517פלאפוניםKR14/10/2013139.28ILS10/13 02/12/2013 סלולרי
0200B010003141800260גפני משה רפאל300307101900009519פלאפוניםKR14/11/2013145.53ILS11/13 02/12/2013 סלולרי
0200B010006641800300לוי אבקסיס אורלי300303811900009512אירוח וכיבודיםKR26/11/2013120.00ILS02/12/2013כיבוד קל
0200B010006641800300לוי אבקסיס אורלי300303811900009520אירוח וכיבודיםKR01/12/2013608.32ILS02/12/2013כיבוד קל
0200B010006841800300ליפמן דב אלן300373241900009529אירוח וכיבודיםKR21/11/2013429.13ILS02/12/2013כיבוד קל
0200B010011141700250ריבלין ראובן רובי300302231900009523תחזוקת תוכנהKR02/12/20132267.46ILS30-10/29/11/13 02/12/2013פייסבוק
0200B010011741800000מלאי פריטים כלליים108000804900784815ציוד משרדי ושונותWA02/12/2013335.12ILS02/12/2013רבין
0200B010014441800000מלאי פריטים כלליים108000804900784866ציוד משרדי ושונותWA02/12/20132.45ILS02/12/2013אורית משה
0200B010014441800000מלאי פריטים כלליים108000804900784866ציוד משרדי ושונותWA02/12/20135.77ILS02/12/2013אורית משה
0200B010014441800000מלאי פריטים כלליים108000804900784866ציוד משרדי ושונותWA02/12/20130.18ILS02/12/2013אורית משה
0200B010014441800000מלאי פריטים כלליים108000804900784866ציוד משרדי ושונותWA02/12/20133.14ILS02/12/2013אורית משה
0200B010014441800000מלאי פריטים כלליים108000804900784866ציוד משרדי ושונותWA02/12/201352.55ILS02/12/2013אורית משה
0200B010016541800260דולז'נסקי אינה300331601900009496פלאפוניםKR13/11/2013153.30ILS11/13 02/12/2013 סלולרי
0200B010017341800450מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ***402468371900009525עיתונים יומיים וקטעיKR13/02/2013842.00ILS02/12/2013ע/ח"כ איילת שקד
0200B010002141700300אילטוב רוברט300303081900009555תחזוקת תקשורתKR30/06/201368.78ILS03/12/2013אינטרנט
0200B010002141700300אילטוב רוברט300303081900009556תחזוקת תקשורתKR31/07/201394.00ILS03/12/2013אינטרנט
0200B010002141700300אילטוב רוברט300303081900009557תחזוקת תקשורתKR31/08/201394.00ILS03/12/2013אינטרנט
0200B010002141700300אילטוב רוברט300303081900009558תחזוקת תקשורתKR30/09/201394.00ILS03/12/2013אינטרנט



0200B010002141700300אילטוב רוברט300303081900009559תחזוקת תקשורתKR31/10/201394.00ILS03/12/2013אינטרנט
0200B010002141708030"אילטוב רוברט300303081900009549הוצאות שירותי כבליםKR30/04/2013210.00ILS03/12/2013כבלים
0200B010002141708030"אילטוב רוברט300303081900009550הוצאות שירותי כבליםKR30/06/2013184.78ILS03/12/2013כבלים
0200B010002141708030"אילטוב רוברט300303081900009551הוצאות שירותי כבליםKR31/07/2013174.09ILS03/12/2013כבלים
0200B010002141708030"אילטוב רוברט300303081900009552הוצאות שירותי כבליםKR31/08/2013174.09ILS03/12/2013כבלים
0200B010002141708030"אילטוב רוברט300303081900009553הוצאות שירותי כבליםKR30/09/2013174.09ILS03/12/2013כבלים
0200B010002141708030"אילטוב רוברט300303081900009554הוצאות שירותי כבליםKR31/10/2013174.09ILS03/12/2013כבלים
0200B010002141800100דפוסית דפוס והוצאה לאור בע"מ400071051900009560תרגומים והדפסותKR27/11/20131062.00ILS03/12/2013הדפסות
0200B010002141800250אילטוב רוברט300303081900009547טלפוניםKR30/06/201315.69ILS6/13 03/12/2013טלפון בבית
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900009541אירוח וכיבודיםKR27/11/2013467.57ILS03/12/2013כיבוד קל
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900009542אירוח וכיבודיםKR15/10/2013441.00ILS03/12/2013כיבוד קל
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900009543אירוח וכיבודיםKR15/10/201397.00ILS03/12/2013כיבוד קל
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900785360ציוד משרדי ושונותWA03/12/201343.79ILS03/12/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900785360ציוד משרדי ושונותWA03/12/201361.44ILS03/12/2013
0200B010003441800000מלאי פריטים כלליים108000804900785360ציוד משרדי ושונותWA03/12/201343.19ILS03/12/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900785198ציוד משרדי ושונותWA03/12/201365.69ILS03/12/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900785198ציוד משרדי ושונותWA03/12/2013199.35ILS03/12/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900785198ציוד משרדי ושונותWA03/12/201314.40ILS03/12/2013
0200B010007241800000מלאי פריטים כלליים108000804900785198ציוד משרדי ושונותWA03/12/20133.59ILS03/12/2013
0200B010012941701050מלאי פריטים כלליים108000804900785390אחזקה  נוי ושונותWA03/12/20132.23ILS03/12/2013דניאל אייזנברג-ח"כ עיסאוו
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900785390ציוד משרדי ושונותWA03/12/201365.69ILS03/12/2013דניאל אייזנברג-ח"כ עיסאוו
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900785390ציוד משרדי ושונותWA03/12/201330.76ILS03/12/2013דניאל אייזנברג-ח"כ עיסאוו
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900785390ציוד משרדי ושונותWA03/12/201317.52ILS03/12/2013דניאל אייזנברג-ח"כ עיסאוו
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900785390ציוד משרדי ושונותWA03/12/201311.68ILS03/12/2013דניאל אייזנברג-ח"כ עיסאוו
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900785390ציוד משרדי ושונותWA03/12/20132.10ILS03/12/2013דניאל אייזנברג-ח"כ עיסאוו
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900785390ציוד משרדי ושונותWA03/12/20131.95ILS03/12/2013דניאל אייזנברג-ח"כ עיסאוו
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900785390ציוד משרדי ושונותWA03/12/20135.75ILS03/12/2013דניאל אייזנברג-ח"כ עיסאוו
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900785390ציוד משרדי ושונותWA03/12/20132.02ILS03/12/2013דניאל אייזנברג-ח"כ עיסאוו
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900785390ציוד משרדי ושונותWA03/12/201313.12ILS03/12/2013דניאל אייזנברג-ח"כ עיסאוו
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900785390ציוד משרדי ושונותWA03/12/201325.60ILS03/12/2013דניאל אייזנברג-ח"כ עיסאוו
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900785390ציוד משרדי ושונותWA03/12/20134.77ILS03/12/2013דניאל אייזנברג-ח"כ עיסאוו
0200B010016041700250דורפמן יוסף409944291900009561תחזוקת תוכנהKR21/11/20137080.00ILS03/12/2013שירותי פייסבוק
0200B010002141800300אילטוב רוברט300303081900009638אירוח וכיבודיםKR27/11/2013500.70ILS04/12/2013כיבוד קל
0200B010003441800000ברוורמן אבישי300313311900009626ציוד משרדי ושונותKR21/11/2013133.00ILS04/12/2013מטען לאייפון
0200B010006741708030"לוי מיקי300374161900009631הוצאות שירותי כבליםKR22/11/2013209.44ILS04/12/2013כבלים
0200B010008741800000מלאי פריטים כלליים108000804900786242ציוד משרדי ושונותWA04/12/201365.69ILS04/12/2013
0200B010009241700200מלאי פריטים כלליים108000804900786094תחזוקת חומרהWA04/12/2013-194.50ILS04/12/2013רחלי קווטינסקי-ע.פ מרגלית
0200B010009241700200מלאי פריטים כלליים108000804900786012תחזוקת חומרהWA04/12/2013194.50ILS04/12/2013רחלי קווטינסקי-ע.פ מרגלית
0200B010009241700200מלאי פריטים כלליים108000804900786095תחזוקת חומרהWA04/12/2013194.50ILS04/12/2013רחלי קווטינסקי-ע.פ מרגלית
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900786094ציוד משרדי ושונותWA04/12/2013-131.37ILS04/12/2013רחלי קווטינסקי-ע.פ מרגלית
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900786094ציוד משרדי ושונותWA04/12/2013-43.19ILS04/12/2013רחלי קווטינסקי-ע.פ מרגלית
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900786094ציוד משרדי ושונותWA04/12/2013-61.44ILS04/12/2013רחלי קווטינסקי-ע.פ מרגלית
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900786012ציוד משרדי ושונותWA04/12/2013131.37ILS04/12/2013רחלי קווטינסקי-ע.פ מרגלית
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900786012ציוד משרדי ושונותWA04/12/201343.19ILS04/12/2013רחלי קווטינסקי-ע.פ מרגלית
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900786012ציוד משרדי ושונותWA04/12/201361.44ILS04/12/2013רחלי קווטינסקי-ע.פ מרגלית
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900786095ציוד משרדי ושונותWA04/12/2013131.37ILS04/12/2013רחלי קווטינסקי-ע.פ מרגלית
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900786095ציוד משרדי ושונותWA04/12/201343.19ILS04/12/2013רחלי קווטינסקי-ע.פ מרגלית
0200B010009241800000מלאי פריטים כלליים108000804900786095ציוד משרדי ושונותWA04/12/201361.44ILS04/12/2013רחלי קווטינסקי-ע.פ מרגלית
0200B010010041700300לוין יריב גדעון300311431900009637תחזוקת תקשורתKR10/11/2013101.62ILS04/12/2013אינטרנט
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900786165ציוד משרדי ושונותWA04/12/201320.89ILS04/12/2013



0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900786165ציוד משרדי ושונותWA04/12/201361.44ILS04/12/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900786165ציוד משרדי ושונותWA04/12/201365.69ILS04/12/2013
0200B010015641800000מלאי פריטים כלליים108000804900786165ציוד משרדי ושונותWA04/12/201323.86ILS04/12/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900786272ציוד משרדי ושונותWA04/12/201352.55ILS04/12/2013
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900786272ציוד משרדי ושונותWA04/12/201365.69ILS04/12/2013
0200B010015946000000גלבוע דוד400008861900009629ייעוץ  סקרים וחוות דKR05/11/20138850.00ILS04/12/2013ייעוץ מקצועית
0200B010016141800450רוזנטל משה מיכאל300373121900009633עיתונים יומיים וקטעיKR26/11/201393.00ILS11/13 04/12/2013עיתון
0200B010016141800450רוזנטל משה מיכאל300373121900009634עיתונים יומיים וקטעיKR26/11/201393.00ILS11/13 04/12/2013עיתון
0200B010016541800450ידיעות מינויים400114461900009639עיתונים יומיים וקטעיKR26/11/20131685.04ILS11/1404/12/2013מנוי ח"כ עופר שלח עד
0200B010016741800300שמולי יצחק300372991900009640אירוח וכיבודיםKR03/12/20131823.57ILS04/12/2013כיבוד קל
0200B010004312000040התשואל רונן חיים404751381900009668חומרת מחשביםKR28/10/20134250.00ILS05/12/2013מחשב נייח מורכב+מסך
0200B010004312000040התשואל רונן חיים404751381900009668חומרת מחשביםKR28/10/2013650.00ILS05/12/2013מחשב נייח מורכב+מסך
0200B01000971200004020/11/20133126.41חומרת מחשביםILSHP 6470B 5 05/12/2013מחשב נייד תצורה
0200B01001311200004020/11/20133126.41חומרת מחשביםILSHP 6470B 5 05/12/2013מחשב נייד תצורה
0200B010016112000040פי.סי. אונליין בע"מ409330361900009667חומרת מחשביםKR02/12/20133805.00ILS ASUS S400CA-CA021H 05/12/2013מחשב
0200B010014341701050מלאי פריטים כלליים108000804900787633אחזקה  נוי ושונותWA08/12/20133.35ILS08/12/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900787633ציוד משרדי ושונותWA08/12/201365.69ILS08/12/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900787633ציוד משרדי ושונותWA08/12/201310.04ILS08/12/2013
0200B010014341800000מלאי פריטים כלליים108000804900787633ציוד משרדי ושונותWA08/12/201325.14ILS08/12/2013
0200B010002341800000מלאי פריטים כלליים108000804900788581ציוד משרדי ושונותWA09/12/201343.19ILS09/12/2013
0200B010002341800000מלאי פריטים כלליים108000804900788581ציוד משרדי ושונותWA09/12/201311.68ILS09/12/2013
0200B010005212000040ח'ליל פאדי409993591900009739חומרת מחשביםKR16/11/20133500.00ILSHP PAVILION SLE 09/12/2013מחשב נייד
0200B010006641800450מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ***402468371900009722עיתונים יומיים וקטעיKR27/03/20131516.00ILS09/12/2013מנוי 3-13-3/14 חלי פדידה
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900788695ציוד משרדי ושונותWA09/12/2013-19.88ILS09/12/2013חן הראלי
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900788695ציוד משרדי ושונותWA09/12/2013-39.00ILS09/12/2013חן הראלי
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900788695ציוד משרדי ושונותWA09/12/2013-4.12ILS09/12/2013חן הראלי
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900788695ציוד משרדי ושונותWA09/12/201343.79ILS09/12/2013חן הראלי
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900788695ציוד משרדי ושונותWA09/12/201310.96ILS09/12/2013חן הראלי
0200B010008241800000מלאי פריטים כלליים108000804900788695ציוד משרדי ושונותWA09/12/20137.87ILS09/12/2013חן הראלי
0200B010016241800450ידיעות מינויים400114461900009724עיתונים יומיים וקטעיKR07/11/20131685.04ILS11/13-11/14 09/12/2013יואל רזבוזוב
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900788513ציוד משרדי ושונותWA09/12/20134.03ILS09/12/2013
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900788513ציוד משרדי ושונותWA09/12/201372.50ILS09/12/2013
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900788513ציוד משרדי ושונותWA09/12/201310.08ILS09/12/2013
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900788513ציוד משרדי ושונותWA09/12/201341.78ILS09/12/2013
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900788513ציוד משרדי ושונותWA09/12/20133.23ILS09/12/2013
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900788704ציוד משרדי ושונותWA09/12/201310.54ILS09/12/2013
0200B010016441800000מלאי פריטים כלליים108000804900788704ציוד משרדי ושונותWA09/12/2013131.37ILS09/12/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900788594ציוד משרדי ושונותWA09/12/201351.27ILS09/12/2013
0200B010019741700200מלאי פריטים כלליים108000804900788561תחזוקת חומרהWA09/12/2013198.94ILS09/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900788561ציוד משרדי ושונותWA09/12/201319.50ILS09/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900788561ציוד משרדי ושונותWA09/12/201330.76ILS09/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900788561ציוד משרדי ושונותWA09/12/2013131.37ILS09/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900788561ציוד משרדי ושונותWA09/12/201351.20ILS09/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900788561ציוד משרדי ושונותWA09/12/20132.84ILS09/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900788561ציוד משרדי ושונותWA09/12/201326.55ILS09/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900788561ציוד משרדי ושונותWA09/12/20133.03ILS09/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900788561ציוד משרדי ושונותWA09/12/201310.04ILS09/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900788561ציוד משרדי ושונותWA09/12/201399.67ILS09/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900788561ציוד משרדי ושונותWA09/12/201311.68ILS09/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900788561ציוד משרדי ושונותWA09/12/201310.54ILS09/12/2013



0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900788561ציוד משרדי ושונותWA09/12/20137.20ILS09/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900788561ציוד משרדי ושונותWA09/12/201348.33ILS09/12/2013
0200B010000441800000אזולאי דוד300308891900009767ציוד משרדי ושונותKR04/12/201358.90ILS10/12/2013כיבוד+ציוד
0200B010000441800000אזולאי דוד300308891900009768ציוד משרדי ושונותKR01/05/2013180.00ILS10/12/2013טונר
0200B010000441800000אזולאי דוד300308891900009769ציוד משרדי ושונותKR03/05/2013146.00ILS10/12/2013ציוד משרדי
0200B010000441800000אזולאי דוד300308891900009770ציוד משרדי ושונותKR14/10/2012130.00ILS10/12/2013רמקולים
0200B010000441800000אזולאי דוד300308891900009775ציוד משרדי ושונותKR20/03/201350.00ILS10/12/2013מטען לאיפון
0200B010000441800000אזולאי דוד300308891900009776ציוד משרדי ושונותKR14/06/201370.00ILS10/12/2013מטען לאיפון
0200B010000441800000אזולאי דוד300308891900009777ציוד משרדי ושונותKR13/03/2013200.00ILS10/12/2013ציוד משרדי
0200B010000441800000אזולאי דוד300308891900009778ציוד משרדי ושונותKR21/07/201340.00ILS10/12/2013ציוד משרדי
0200B010000441800000אזולאי דוד300308891900009779ציוד משרדי ושונותKR21/05/2013349.00ILS10/12/2013ציוד משרדי
0200B010000441800000אזולאי דוד300308891900009780ציוד משרדי ושונותKR05/06/2013100.00ILS10/12/2013ציוד משרדי
0200B010000441800250אזולאי דוד300308891900009771טלפוניםKR08/08/2013116.82ILS6-7/13 10/12/2013בזק
0200B010000441800250אזולאי דוד300308891900009772טלפוניםKR07/04/2013115.83ILS2-3/13 10/12/2013בזק
0200B010000441800250אזולאי דוד300308891900009773טלפוניםKR07/06/2013115.86ILS4-5/13 10/12/2013בזק
0200B010000441800250אזולאי דוד300308891900009774טלפוניםKR07/10/2013116.82ILS8-9/1310/12/2013בזק
0200B010000441800300אזולאי דוד300308891900009767אירוח וכיבודיםKR04/12/2013249.78ILS10/12/2013כיבוד+ציוד
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900009762פלאפוניםKR19/11/2013169.01ILS11/13 10/12/2013סלולרי
0200B010002041800000ברכה מוחמד300307431900009789ציוד משרדי ושונותKR22/11/2013367.97ILS10/12/2013ציוד משרדי
0200B010002041800260ברכה מוחמד300307431900009787פלאפוניםKR21/11/2013186.78ILS11/13 10/12/2013מודם
0200B010002041800260ברכה מוחמד300307431900009788פלאפוניםKR21/11/2013582.52ILS11/13 10/12/2013סלולרי
0200B010002341800000אלהרר הרטשטיין קארין300386571900009804ציוד משרדי ושונותKR01/12/2013150.00ILS10/12/2013סוללה לאיפון
0200B010002841800300גיל און אילן300308931900009821אירוח וכיבודיםKR09/12/20131345.82ILS10/12/2013כיבוד קל
0200B010002841800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900009766עיתונים יומיים וקטעיKR09/12/2013410.12ILS10/12/2013ע/ 12/12עד 2/13 מנוי
0200B010004246000000יחזקאלי אוהד409993761900009753ייעוץ  סקרים וחוות דKR04/12/20131180.00ILS10/12/2013שירותי תקשורת
0200B010004941700200מלאי פריטים כלליים108000804900789191תחזוקת חומרהWA10/12/201339.79ILS10/12/2013
0200B010004941701050מלאי פריטים כלליים108000804900789192אחזקה  נוי ושונותWA10/12/20132.23ILS10/12/2013אחמד מוהנא-ע.פ טיבי
0200B010004941800000מלאי פריטים כלליים108000804900789192ציוד משרדי ושונותWA10/12/2013-4.33ILS10/12/2013אחמד מוהנא-ע.פ טיבי
0200B010004941800000מלאי פריטים כלליים108000804900789191ציוד משרדי ושונותWA10/12/2013131.37ILS10/12/2013
0200B010004941800000מלאי פריטים כלליים108000804900789191ציוד משרדי ושונותWA10/12/201376.80ILS10/12/2013
0200B010004941800000מלאי פריטים כלליים108000804900789191ציוד משרדי ושונותWA10/12/20132.02ILS10/12/2013
0200B010004941800000מלאי פריטים כלליים108000804900789191ציוד משרדי ושונותWA10/12/201335.99ILS10/12/2013
0200B010004941800000מלאי פריטים כלליים108000804900789191ציוד משרדי ושונותWA10/12/201360.33ILS10/12/2013
0200B010004941800000מלאי פריטים כלליים108000804900789191ציוד משרדי ושונותWA10/12/201351.27ILS10/12/2013
0200B010004941800000מלאי פריטים כלליים108000804900789191ציוד משרדי ושונותWA10/12/201343.79ILS10/12/2013
0200B010004941800000מלאי פריטים כלליים108000804900789191ציוד משרדי ושונותWA10/12/201315.25ILS10/12/2013
0200B010004941800000מלאי פריטים כלליים108000804900789191ציוד משרדי ושונותWA10/12/201311.50ILS10/12/2013
0200B010004941800000מלאי פריטים כלליים108000804900789191ציוד משרדי ושונותWA10/12/20134.33ILS10/12/2013
0200B010004941800000מלאי פריטים כלליים108000804900789191ציוד משרדי ושונותWA10/12/20130.62ILS10/12/2013
0200B010004941800000מלאי פריטים כלליים108000804900789191ציוד משרדי ושונותWA10/12/20136.46ILS10/12/2013
0200B010005141700730זנדברג תמר300374301900009794הסעותKR04/12/2013145.70ILS10/12/2013כיבוד+מונית
0200B010005141800300זנדברג תמר300374301900009794אירוח וכיבודיםKR04/12/201340.28ILS10/12/2013כיבוד+מונית
0200B010005241700200מרכז המדעים והטכנולוגיה הגליל בע"מ405326311900009757תחזוקת חומרהKR10/11/2013944.00ILS10/12/2013תיקון מחשב
0200B010005446000000יחזקאלי אוהד409993761900009749ייעוץ  סקרים וחוות דKR04/12/20134000.00ILS10/12/2013שירותי תקשורת
0200B010006641800450מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ***402468371900009799עיתונים יומיים וקטעיKR24/01/2013253.00ILS10/12/2013מנוי לחודש
0200B010006741800050לוי מיקי300374161900009793ספרות מקצועיתKR09/12/2013185.00ILS10/12/2013ספרות מקצועית
0200B010008141700250דרונט טכנולוגיות בע"מ***409903231900009761תחזוקת תוכנהKR01/12/2013212.00ILS10/12/2013אתר ואחזקת אתר
0200B010009441500000ועדה מוניציפאלית - חברון200004671900009782הוצאות שכר דירהKR13/11/20134740.00ILS10-12/13 10/12/2013שכ"ד
0200B010009741701050מלאי פריטים כלליים108000804900789230אחזקה  נוי ושונותWA10/12/20133.35ILS10/12/2013הילה סובול-ע.פ סלומניסקי
0200B010009741701050מלאי פריטים כלליים108000804900789230אחזקה  נוי ושונותWA10/12/20131.62ILS10/12/2013הילה סובול-ע.פ סלומניסקי



0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900789230ציוד משרדי ושונותWA10/12/2013-19.17ILS10/12/2013הילה סובול-ע.פ סלומניסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900789233ציוד משרדי ושונותWA10/12/2013-61.44ILS10/12/2013הילה סובול-ע.פ סלומניסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900789229ציוד משרדי ושונותWA10/12/201311.79ILS10/12/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900789229ציוד משרדי ושונותWA10/12/20132.22ILS10/12/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900789229ציוד משרדי ושונותWA10/12/201365.69ILS10/12/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900789229ציוד משרדי ושונותWA10/12/201319.17ILS10/12/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900789229ציוד משרדי ושונותWA10/12/201358.00ILS10/12/2013
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900789230ציוד משרדי ושונותWA10/12/201325.57ILS10/12/2013הילה סובול-ע.פ סלומניסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900789230ציוד משרדי ושונותWA10/12/20135.75ILS10/12/2013הילה סובול-ע.פ סלומניסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900789230ציוד משרדי ושונותWA10/12/201311.68ILS10/12/2013הילה סובול-ע.פ סלומניסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900789230ציוד משרדי ושונותWA10/12/201351.27ILS10/12/2013הילה סובול-ע.פ סלומניסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900789230ציוד משרדי ושונותWA10/12/20138.97ILS10/12/2013הילה סובול-ע.פ סלומניסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900789230ציוד משרדי ושונותWA10/12/201326.94ILS10/12/2013הילה סובול-ע.פ סלומניסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900789231ציוד משרדי ושונותWA10/12/201361.44ILS10/12/2013הילה סובול-ע.פ סלומניסקי
0200B010009741800000מלאי פריטים כלליים108000804900789233ציוד משרדי ושונותWA10/12/201343.19ILS10/12/2013הילה סובול-ע.פ סלומניסקי
0200B010010241700300פרץ ארמונד עמיר300308531900009746תחזוקת תקשורתKR31/10/2013229.75ILS10/12/2013אינטרנט
0200B010010244000000גרפוס-פרינט (1990) בע"מ400028931900009745פרסומיםKR21/10/2013590.00ILS10/12/2013פרסומים
0200B010010341500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001720251הוצאות שכר דירהWE10/12/2013-10089.00ILS10/12/2013
0200B010010341500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001705035הוצאות שכר דירהWE10/12/201310089.00ILS10/12/2013
0200B010010641805000י.ח - רוז שמירה וכח אדם בע"מ409864101900009783הוצאות משרדיות - שונKR22/11/20133500.00ILS9/13 10/12/2013שירותי מזכירות
0200B010010641805000י.ח - רוז שמירה וכח אדם בע"מ409864101900009784הוצאות משרדיות - שונKR22/11/20133500.00ILS8/13 10/12/2013שירותי מזכירות
0200B010011641800250שיטרית מאיר300002161900009805טלפוניםKR10/10/2013328.59ILS9/13 10/12/2013בזק
0200B010011641800250שיטרית מאיר300002161900009806טלפוניםKR10/11/2013350.79ILS10/13 10/12/2013בזק
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900009809פלאפוניםKR14/10/201370.29ILS10/13 10/12/2013מודם
0200B010012241800300שי נחמן300310011900009797אירוח וכיבודיםKR08/12/2013253.30ILS10/12/2013כיבוד  קל
0200B010012741708030"פרי יעקב300373481900009764הוצאות שירותי כבליםKR23/09/2013210.00ILS10/12/2013כבלים
0200B010012741708030"פרי יעקב300373481900009765הוצאות שירותי כבליםKR25/10/2013210.00ILS10/12/2013כבלים
0200B010013441500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001705194הוצאות שכר דירהWE10/12/201315000.00ILS10/12/2013
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900009763פלאפוניםKR01/11/2013140.37ILS11/13 10/12/2013סלולרי
0200B010015340004230גמליאל דמרי גילה300311521900009795החזר הוצאות נסיעהKR04/12/2013124.80ILS10/12/2013נסיעות למתנדב
0200B010015341800300גמליאל דמרי גילה300311521900009796אירוח וכיבודיםKR04/12/2013462.50ILS10/12/2013נסיעות למתנדב
0200B010015441700200מלאי פריטים כלליים108000804900789227תחזוקת חומרהWA10/12/201365.52ILS10/12/2013
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900789227ציוד משרדי ושונותWA10/12/201365.69ILS10/12/2013
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900789227ציוד משרדי ושונותWA10/12/2013102.40ILS10/12/2013
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900789227ציוד משרדי ושונותWA10/12/201335.03ILS10/12/2013
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900789227ציוד משרדי ושונותWA10/12/201341.01ILS10/12/2013
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900789228ציוד משרדי ושונותWA10/12/201317.48ILS10/12/2013אייל שויקי-ע.פ הרצוג
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900789228ציוד משרדי ושונותWA10/12/20133.23ILS10/12/2013אייל שויקי-ע.פ הרצוג
0200B010015441800000מלאי פריטים כלליים108000804900789228ציוד משרדי ושונותWA10/12/20132.02ILS10/12/2013אייל שויקי-ע.פ הרצוג
0200B010015841800450מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ***402468371700000028עיתונים יומיים וקטעיKG31/10/2013-392.00ILS10/12/2013הפחתה למחיר חשכ"ל
0200B010015841800450מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ***402468371700000029עיתונים יומיים וקטעיKG20/11/2013-842.00ILS10/12/2013ביטול מנוי
0200B010015841800450מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ***402468371900009800עיתונים יומיים וקטעיKR01/07/20131908.00ILS6/14 10/12/2013מנוי עד
0200B010016441800300שטרן אלעזר300386451900009792אירוח וכיבודיםKR13/11/2013222.00ILS10/12/2013כיבוד  קל
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900009755עיתונים יומיים וקטעיKR31/10/2013497.74ILS10/12/2013קטעי עיתונות
0200B010017341700250ארזי מיכל409886601900009750תחזוקת תוכנהKR02/12/20133540.00ILS10/12/2013פייסבוק
0200B010017341800100שקד אילת300373141900009825תרגומים והדפסותKR01/12/2013650.00ILS10/12/2013צילומים
0200B010000441800260אזולאי דוד300308891900009839פלאפוניםKR07/04/2013203.94ILS4/13 11/12/2013סלולרי
0200B010000441800260אזולאי דוד300308891900009840פלאפוניםKR07/05/2013233.71ILS5/13 11/12/2013סלולרי
0200B010000441800260אזולאי דוד300308891900009841פלאפוניםKR07/06/2013398.48ILS6/13 11/12/2013סלולרי
0200B010000441800260אזולאי דוד300308891900009842פלאפוניםKR07/07/2013392.73ILS7/13 11/12/2013סלולרי



0200B010000441800260אזולאי דוד300308891900009843פלאפוניםKR07/08/201398.99ILS8/13 11/12/2013סלולרי
0200B010000441800260אזולאי דוד300308891900009844פלאפוניםKR07/09/201398.99ILS9/13 11/12/2013סלולרי
0200B010000441800260אזולאי דוד300308891900009845פלאפוניםKR07/10/2013101.35ILS10/13 11/12/2013סלולרי
0200B010000441800260אזולאי דוד300308891900009846פלאפוניםKR07/11/2013103.10ILS11/13 11/12/2013סלולרי
0200B010000441800260אזולאי דוד300308891900009852פלאפוניםKR07/03/2013203.94ILS3/13 11/12/2013סלולרי
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900789784ציוד משרדי ושונותWA11/12/20137.80ILS11/12/2013
0200B010001141800000מלאי פריטים כלליים108000804900789778ציוד משרדי ושונותWA11/12/2013131.37ILS11/12/2013
0200B010001141800260אטיאס אריאל300081161900009851פלאפוניםKR14/11/2013174.58ILS11/13 11/12/2013סלולרי
0200B010001841800000מלאי פריטים כלליים108000804900789839ציוד משרדי ושונותWA11/12/201386.38ILS11/12/2013
0200B010001841800000מלאי פריטים כלליים108000804900789839ציוד משרדי ושונותWA11/12/201361.44ILS11/12/2013
0200B010001841800000מלאי פריטים כלליים108000804900789839ציוד משרדי ושונותWA11/12/2013100.55ILS11/12/2013
0200B010005241800000גנאים מסעוד300308241900009837ציוד משרדי ושונותKR28/11/201350.00ILS11/12/2013ציוד משרדי
0200B010005912000040מדמוני בועז402289111900009829חומרת מחשביםKR17/10/20131550.00ILS11/12/2013מחשב+מדפסת+מסך
0200B010005912000040מדמוני בועז402289111900009829חומרת מחשביםKR17/10/2013550.00ILS11/12/2013מחשב+מדפסת+מסך
0200B010008241700200מלאי פריטים כלליים108000804900789952תחזוקת חומרהWA11/12/2013194.50ILS11/12/2013הריחן אריאלי-ע.פ מיכאלי
0200B010010341700300סוייד חנא300307421900009854תחזוקת תקשורתKR21/11/201353.93ILS11/12/2013אינטרנט
0200B010010341800260סוייד חנא300307421900009855פלאפוניםKR01/11/2013334.14ILS11/13 11/12/2013סלולרי
0200B010010641800260צרצור אברהים300307631900009838פלאפוניםKR02/12/2013176.52ILS12/13 11/12/2013סלולרי
0200B010011141800000מלאי פריטים כלליים108000804900789799ציוד משרדי ושונותWA11/12/201365.69ILS11/12/2013
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900009847פלאפוניםKR14/11/201370.29ILS11/13 11/12/2013מודם
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900009848פלאפוניםKR21/10/2013145.93ILS10/13 11/12/2013סלולרי
0200B010012712000040קיי.אס.פי. מחשבים (תל אביב) בע"מ409430151900009857חומרת מחשביםKR25/11/20131790.00ILS2 11/12/2013אייפד
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900009849פלאפוניםKR21/11/2013185.00ILS11/13 11/12/2013סלולרי
0200B010014341800260אייכלר ישראל יצחק300310861900009850פלאפוניםKR20/11/2013131.48ILS11/13 11/12/2013סלולרי
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900789917ציוד משרדי ושונותWA11/12/2013-6.46ILS11/12/2013שקד מורג-ע.פ מיכל רוזין
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900789916ציוד משרדי ושונותWA11/12/201317.52ILS11/12/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900789916ציוד משרדי ושונותWA11/12/201324.17ILS11/12/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900789916ציוד משרדי ושונותWA11/12/201323.35ILS11/12/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900789916ציוד משרדי ושונותWA11/12/201333.04ILS11/12/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900789916ציוד משרדי ושונותWA11/12/201316.74ILS11/12/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900789916ציוד משרדי ושונותWA11/12/201320.51ILS11/12/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900789916ציוד משרדי ושונותWA11/12/201314.61ILS11/12/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900789916ציוד משרדי ושונותWA11/12/201317.99ILS11/12/2013
0200B010016041800000מלאי פריטים כלליים108000804900789917ציוד משרדי ושונותWA11/12/20136.53ILS11/12/2013שקד מורג-ע.פ מיכל רוזין
0200B010016441700250שלוש אסטרטגיה ותוצאות בע"מ409522841900009836תחזוקת תוכנהKR01/12/20132242.00ILS11/12/2013ניהול תוכן+פייסבוק
0200B010017241700300נטוויז'ן בע"מ 400014069001325143013תחזוקת תקשורתRE28/11/201399.58ILS13/12/2013שירותי גלישה באינטרנט ח"כ
0200B010001241500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001300147הוצאות שכר דירהRE01/02/2012-80.94ILS1-3/12 16/12/2013שכ"ד
0200B010001241500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001708983הוצאות שכר דירהWE16/12/20134580.76ILS16/12/2013
0200B010003241800000מלאי פריטים כלליים108000804900791202ציוד משרדי ושונותWA16/12/201343.19ILS16/12/2013אודיה עובדיה
0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900791172ציוד משרדי ושונותWA16/12/2013335.12ILS16/12/2013לילך שלי
0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900791172ציוד משרדי ושונותWA16/12/201370.06ILS16/12/2013לילך שלי
0200B010010241800000מלאי פריטים כלליים108000804900791289ציוד משרדי ושונותWA16/12/2013335.13ILS16/12/2013רועי שנדלר
0200B010012112000050מזוז שרית שרה300395801900009866ריהוט וציוד משרדיKR12/12/20132522.25ILS4 16/12/2013סמסונג גלקסי
0200B010012741800000מלאי פריטים כלליים108000804900790972ציוד משרדי ושונותWA16/12/2013335.13ILS16/12/2013רן סלבצקי-ע.פ יעקב פרי
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900791182ציוד משרדי ושונותWA16/12/2013-4.58ILS16/12/2013ישראל כהן
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900791253ציוד משרדי ושונותWA16/12/20134.58ILS16/12/2013
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900791253ציוד משרדי ושונותWA16/12/2013122.88ILS16/12/2013
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900791253ציוד משרדי ושונותWA16/12/20134.56ILS16/12/2013
0200B010015341800000מלאי פריטים כלליים108000804900791182ציוד משרדי ושונותWA16/12/201313.11ILS16/12/2013ישראל כהן
0200B010002941708030"גלאון זהבה300308621900009905הוצאות שירותי כבליםKR22/11/2013210.00ILS17/12/2013כבלים



0200B010004641700200מלאי פריטים כלליים108000804900791926תחזוקת חומרהWA17/12/2013194.50ILS17/12/2013
0200B010004741800000מלאי פריטים כלליים108000804900791308ציוד משרדי ושונותWA17/12/201320.11ILS17/12/2013דורית שמעון-ע.פ הנגבי
0200B010004941800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900009889עיתונים יומיים וקטעיKR31/10/2013972.32ILS17/12/2013קטעי עיתונות
0200B010005641800000אטיאס אופיס" הכל למשרד 1995 בע"מ"405324501900009891ציוד משרדי ושונותKR24/11/20132367.00ILS17/12/2013ציוד משרד
0200B010006841800000מלאי פריטים כלליים108000804900791808ציוד משרדי ושונותWA17/12/2013335.12ILS17/12/2013
0200B010006841800000מלאי פריטים כלליים108000804900791808ציוד משרדי ושונותWA17/12/2013251.38ILS17/12/2013
0200B010006841800000מלאי פריטים כלליים108000804900791808ציוד משרדי ושונותWA17/12/201375.99ILS17/12/2013
0200B010010341800260ח'ליליה שאדי300304961900009869פלאפוניםKR14/07/201331.23ILS7/13 17/12/2013סלולרי
0200B010010341800260ח'ליליה שאדי300304961900009870פלאפוניםKR14/08/201395.80ILS8/13/ 17/12/2013סלולרי
0200B010010341800260ח'ליליה שאדי300304961900009871פלאפוניםKR14/09/201328.41ILS9/13 17/12/2013סלולרי
0200B010010341800260ח'ליליה שאדי300304961900009872פלאפוניםKR14/10/201338.79ILS10/13 17/12/2013סלולרי
0200B010012941700250ספוט תקשורת ואסטרטגיה בע"מ405101631900009894תחזוקת תוכנהKR04/12/20131180.00ILS17/12/2013פייסבוק
0200B010014241800300פרנקל רינה300373881900009890אירוח וכיבודיםKR11/12/2013201.40ILS17/12/2013כיבוד קל
0200B010014441800000ניופאן בע"מ402774371900009892ציוד משרדי ושונותKR03/11/2013299.00ILS17/12/2013פקס
0200B010014741800100ולדמן יוסף400100571900009888תרגומים והדפסותKR13/11/20133776.00ILS17/12/2013הדפסות
0200B010014744000000עופריקס תקשורת בע"מ409833651900009884פרסומיםKR27/11/2013424.90ILSSMS 17/12/2013להסברה
0200B010014744000000עופריקס תקשורת בע"מ409833651900009886פרסומיםKR11/11/2013708.00ILSSMS 17/12/2013להסברה
0200B010015340000000זליגזון צפורה405250991900009883הדרכה והשתלמות - עובKR27/10/2013360.00ILS17/12/2013לימודי שפה
0200B010015741800450קול עדי300374361900009906עיתונים יומיים וקטעיKR26/02/201372.00ILS17/12/2013מנוי עיתון
0200B010015741800450קול עדי300374361900009907עיתונים יומיים וקטעיKR28/03/201384.00ILS17/12/2013מנוי עיתון
0200B010015741800450קול עדי300374361900009908עיתונים יומיים וקטעיKR29/04/201384.00ILS17/12/2013מנוי עיתון
0200B010015741800450קול עדי300374361900009909עיתונים יומיים וקטעיKR27/05/201384.00ILS17/12/2013מנוי עיתון
0200B010015741800450קול עדי300374361900009910עיתונים יומיים וקטעיKR26/06/201384.00ILS17/12/2013מנוי עיתון
0200B010015741800450קול עדי300374361900009911עיתונים יומיים וקטעיKR29/07/201384.00ILS17/12/2013מנוי עיתון
0200B010015741800450קול עדי300374361900009912עיתונים יומיים וקטעיKR26/08/201384.00ILS17/12/2013מנוי עיתון
0200B010015741800450קול עדי300374361900009913עיתונים יומיים וקטעיKR24/09/201354.00ILS17/12/2013מנוי עיתון
0200B010015741800450קול עדי300374361900009914עיתונים יומיים וקטעיKR30/10/201384.00ILS17/12/2013מנוי עיתון
0200B010015741800450קול עדי300374361900009915עיתונים יומיים וקטעיKR26/11/201384.00ILS17/12/2013מנוי עיתון
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900791845ציוד משרדי ושונותWA17/12/201316.52ILS17/12/2013מלי דביר-ע.פ יפעת קריב
0200B010015941800000מלאי פריטים כלליים108000804900791845ציוד משרדי ושונותWA17/12/201326.27ILS17/12/2013מלי דביר-ע.פ יפעת קריב
0200B010016041700250דורפמן יוסף409944291900009893תחזוקת תוכנהKR21/11/20135310.00ILS17/12/2013בניית אתר
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900791761ציוד משרדי ושונותWA17/12/20135.24ILS17/12/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900791761ציוד משרדי ושונותWA17/12/201326.28ILS17/12/2013
0200B010016541800300איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ402428751900009895אירוח וכיבודיםKR10/12/20131565.00ILS17/12/2013כביד
0200B010016741700250טאנדמוייז בע"מ409532991900009904תחזוקת תוכנהKR21/10/2013318.60ILS17/12/2013אינטרנט
0200B010016741708030"שמולי יצחק300372991900009896הוצאות שירותי כבליםKR22/03/2013210.00ILS17/12/2013כבלים
0200B010016741708030"שמולי יצחק300372991900009897הוצאות שירותי כבליםKR23/05/2013210.00ILS17/12/2013כבלים
0200B010016741708030"שמולי יצחק300372991900009898הוצאות שירותי כבליםKR24/06/2013210.00ILS17/12/2013כבלים
0200B010016741708030"שמולי יצחק300372991900009899הוצאות שירותי כבליםKR24/07/2013210.00ILS17/12/2013כבלים
0200B010016741708030"שמולי יצחק300372991900009900הוצאות שירותי כבליםKR22/08/2013210.00ILS17/12/2013כבלים
0200B010016741708030"שמולי יצחק300372991900009901הוצאות שירותי כבליםKR23/09/2013210.00ILS17/12/2013כבלים
0200B010016741708030"שמולי יצחק300372991900009902הוצאות שירותי כבליםKR25/10/2013210.00ILS17/12/2013כבלים
0200B010016741708030"שמולי יצחק300372991900009903הוצאות שירותי כבליםKR22/11/2013210.00ILS17/12/2013כבלים
0200B010003341708210פלאפון תקשורת בע"מ400011741900009940צריכת ציוד תקשורת טלKR16/12/201398.98ILS18/12/2013אוזניה אישית
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900792059ציוד משרדי ושונותWA18/12/201311.34ILS18/12/2013
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900792059ציוד משרדי ושונותWA18/12/20131.01ILS18/12/2013
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900792059ציוד משרדי ושונותWA18/12/20132.02ILS18/12/2013
0200B010005341800000מלאי פריטים כלליים108000804900792059ציוד משרדי ושונותWA18/12/20136.08ILS18/12/2013
0200B010006441700250המטבחון תקשורת409988311900009943תחזוקת תוכנהKR03/12/20139440.00ILS18/12/2013פייסבוק
0200B010006441800000איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900009946ציוד משרדי ושונותKR10/12/20131705.00ILS18/12/2013אייפד מיני



0200B010006412000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900009946חומרת מחשביםKR10/12/20131999.00ILS18/12/2013אייפד מיני
0200B010011144000100עזורי אמקס נסיעות בע"מ403516861900009957כנסים מקצועייםKR22/10/2013538.00ILS18/12/2013כטיס טיסה לכנס
0200B010011412000040סויד אמיל409993601900009945חומרת מחשביםKR30/11/20132500.01ILSS3 18/12/2013טאבלט סמסונג
0200B010011412000040סויד אמיל409993601900009945חומרת מחשביםKR30/11/20132499.99ILSS3 18/12/2013טאבלט סמסונג
0200B010011612000040באג מולטיסיסטם בע"מ400162261900009944חומרת מחשביםKR16/12/20135688.00ILSHP Pavilion DV6 18/12/2013מחשב נייד
0200B010014412000050משה אורית300303441900009947ריהוט וציוד משרדיKR15/10/20133682.99ILS55 18/12/2013איפון
0200B010014741800000מלאי פריטים כלליים108000804900792686ציוד משרדי ושונותWA18/12/2013-278.84ILS18/12/2013לימור כהן-ע.פ ארדן
0200B010014741800000מלאי פריטים כלליים108000804900792109ציוד משרדי ושונותWA18/12/2013278.84ILS18/12/2013לימור כהן-ע.פ ארדן
0200B010019741700200מלאי פריטים כלליים108000804900792296תחזוקת חומרהWA18/12/2013194.50ILS18/12/2013
0200B010002341800450סקופר בע"מ404069481900009983עיתונים יומיים וקטעיKR09/12/20133101.04ILS19/12/2013שירותי מידע
0200B010002541800100ולדמן יוסף400100571900009984תרגומים והדפסותKR07/10/20131350.00ILS19/12/2013הדפסות
0200B010004741700250הנגבי צחי300038021900010020תחזוקת תוכנהKR18/12/20132107.02ILS1-12/13=17-11 19/12/2013פייסבוק
0200B010005041800450מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ***402468371900009995עיתונים יומיים וקטעיKR01/03/20131516.00ILS2/13-3/14 19/12/2013אבי וורצמן
0200B010005341800300טופורובסקי בועז300373251900010019אירוח וכיבודיםKR16/12/2013438.90ILS19/12/2013כיבוד קל
0200B010008141800000מזרחי משה300037851900009991ציוד משרדי ושונותKR26/11/201330.00ILS19/12/2013ציוד משרדי
0200B010008141800000מזרחי משה300037851900009992ציוד משרדי ושונותKR03/12/201330.00ILS19/12/2013ציוד משרדי
0200B010008141800300מזרחי משה300037851900009993אירוח וכיבודיםKR17/12/201380.14ILS19/12/2013כיבוד קל
0200B010009741800000סולומינסקי ניסן300302291900010016ציוד משרדי ושונותKR17/12/2013365.96ILS19/12/2013ציוד משרדי
0200B010009741800000סולומינסקי ניסן300302291900010018ציוד משרדי ושונותKR11/12/2013169.90ILS19/12/2013ציוד משרדי
0200B010009741800050סולומינסקי ניסן300302291900010015ספרות מקצועיתKR17/12/2013179.00ILS19/12/2013ספרות מקצועית
0200B010009741800300סולומינסקי ניסן300302291900010017אירוח וכיבודיםKR17/12/2013819.41ILS19/12/2013כיבוד קל
0200B010009741800450ג'רוזלם פוסט בע"מ400014171900010014עיתונים יומיים וקטעיKR03/12/2013415.00ILS19/12/2013מגזין סופשבוע ח"כ סלומינס
0200B010010341800260ח'ליליה שאדי300304961900010030פלאפוניםKR14/11/201340.92ILS11/13 19/12/2013סלולרי
0200B010010341800260סוייד חנא300307421900010031פלאפוניםKR01/12/2013335.76ILS12/13 19/12/2013סלולרי
0200B010014812000040עונאללה קוסאי409992491900010034חומרת מחשביםKR21/11/20132300.00ILS19/12/2013אייפד+מחשב נייד
0200B010014812000040עונאללה קוסאי409992491900010034חומרת מחשביםKR21/11/20132200.00ILS19/12/2013אייפד+מחשב נייד
0200B010015941700250קריב יפעת300352321900009975תחזוקת תוכנהKR21/10/2013184.10ILS19/12/2013אינטרנט
0200B010015941700250קריב יפעת300352321900009976תחזוקת תוכנהKR21/11/2013184.10ILS19/12/2013אינטרנט
0200B010015941708030"קריב יפעת300352321900009978הוצאות שירותי כבליםKR23/04/2013210.00ILS19/12/2013כבלים
0200B010015941708030"קריב יפעת300352321900009979הוצאות שירותי כבליםKR23/09/2013210.00ILS19/12/2013כבלים
0200B010015941708030"קריב יפעת300352321900009980הוצאות שירותי כבליםKR25/10/2013210.00ILS19/12/2013כבלים
0200B010015941708030"קריב יפעת300352321900009981הוצאות שירותי כבליםKR22/11/2013210.00ILS19/12/2013כבלים
0200B010015941800000קריב יפעת300352321900009977ציוד משרדי ושונותKR15/12/201348.00ILS19/12/2013ציוד משרדי
0200B010015941800260קריב יפעת300352321900009973פלאפוניםKR01/11/201368.99ILS11/13 19/12/2013סלולרי
0200B010015941800260קריב יפעת300352321900009974פלאפוניםKR01/10/201368.99ILS10/13 19/12/2013סלולרי
0200B010016741800260בסון אייל300373001900010028פלאפוניםKR21/11/201361.97ILS11/13 19/12/2013סלולרי
0200B010016944000000שפיר סתיו300391231900010027פרסומיםKR02/12/2013531.00ILS19/12/2013פרסומים
0200B010017341708030"שקד אילת300373141900010023הוצאות שירותי כבליםKR30/09/2013207.00ILS19/12/2013כבלים
0200B010017341708030"שקד אילת300373141900010024הוצאות שירותי כבליםKR31/10/2013157.00ILS19/12/2013כבלים
0200B010017341800000שקד אילת300373141900010022ציוד משרדי ושונותKR10/12/2013319.97ILS19/12/2013ציוד משרדי
0200B010017341800300שקד אילת300373141900010021אירוח וכיבודיםKR28/11/2013302.07ILS19/12/2013כיבוד קל
0200B010017641800100מועלם רפאלי שולמית300373551900010010תרגומים והדפסותKR30/08/2013224.00ILS19/12/2013הדפסות
0200B010001140000000אטיאס אריאל300081161900010052הדרכה והשתלמות - עובKR14/06/201369.22ILS6/13 22/12/2013מודם
0200B010001441800260אזולאי אילת300024851900010063פלאפוניםKR01/12/2013583.82ILS12/13 22/12/2013סלולרי
0200B010001841800300אקוניס אופיר300002111900010058אירוח וכיבודיםKR16/12/2013510.00ILS22/12/2013כיבוד קל
0200B010002141800000אילטוב רוברט300303081900010082ציוד משרדי ושונותKR27/11/2013280.00ILS22/12/2013ספרות+ציוד משרדי
0200B010002141800050אילטוב רוברט300303081900010082ספרות מקצועיתKR27/11/2013900.00ILS22/12/2013ספרות+ציוד משרדי
0200B010002341700250אלהרר הרטשטיין קארין300386571900010057תחזוקת תוכנהKR17/12/2013721.93ILS5-12/13-12 22/12/2013פייסבוק
0200B010003341800100חשבון התאמה לרכש פרי205000505001714934תרגומים והדפסותWE22/12/20132354.10ILS22/12/2013
0200B010003441800300ברוורמן אבישי300313311900010083אירוח וכיבודיםKR06/12/201333.00ILS22/12/2013כיבוד קל



0200B010005241800300גנאים מסעוד300308241900010088אירוח וכיבודיםKR12/12/2013224.87ILS22/12/2013ציוד משרדי
0200B010005641800250כהן אמנון300303091900010075טלפוניםKR07/11/2013156.00ILS9-10/13 22/12/2013בזק
0200B010005941800300כלפה זבולון300373761900010079אירוח וכיבודיםKR19/11/201344.00ILS22/12/2013כיבוד קל
0200B010005941800300כלפה זבולון300373761900010080אירוח וכיבודיםKR10/12/201325.00ILS22/12/2013עיתונים+כיבוד
0200B010005941800450כלפה זבולון300373761900010080עיתונים יומיים וקטעיKR10/12/201341.40ILS22/12/2013עיתונים+כיבוד
0200B010006141700300כץ חיים300304391900010078תחזוקת תקשורתKR20/11/201381.22ILS22/12/2013אינטרנט
0200B010006141708030"כץ חיים300304391900010077הוצאות שירותי כבליםKR31/10/2013210.00ILS22/12/2013כבלים
0200B010006141800260כץ חיים300304391900010076פלאפוניםKR14/11/201393.85ILS11/13 22/12/2013סלולרי
0200B010006241800300לביא עליזה300374291900010086אירוח וכיבודיםKR27/08/201348.45ILS22/12/2013כיבוד קל
0200B010006241800300לביא עליזה300374291900010087אירוח וכיבודיםKR02/12/2013208.17ILS22/12/2013כיבוד קל
0200B010006541708030"לבנת לימור אהבה300166781900010081הוצאות שירותי כבליםKR25/10/2013210.00ILS22/12/2013כבלים
0200B010006641800260לוי אבקסיס אורלי300303811900010072פלאפוניםKR14/11/2013226.23ILS11/13 22/12/2013סלולרי
0200B010010341800260סויד סאמר30030577600000216פלאפוניםK114/07/2013-31.23ILS7/13 22/12/2013סלולרי
0200B010010341800260סויד סאמר30030577600000217פלאפוניםK114/08/2013-95.80ILS8/13 22/12/2013סלולרי
0200B010010341800260סויד סאמר30030577600000218פלאפוניםK114/09/2013-28.41ILS9/13 22/12/2013סלולרי
0200B010010341800260סויד סאמר30030577600000219פלאפוניםK114/10/2013-38.79ILS10/13 22/12/2013סלולרי
0200B010012141800300רגב מרים300308271900010089אירוח וכיבודיםKR10/11/201349.80ILS22/12/2013כיבוד קל
0200B010013441800260מוזס מנחם אליעזר300269581900010067פלאפוניםKR27/10/2013228.80ILS10/13 22/12/2013סלולרי
0200B010013441800260מוזס מנחם אליעזר300269581900010068פלאפוניםKR27/11/2013147.29ILS11/13 22/12/2013סלולרי
0200B010013941708030"הורוביץ ניצן300310451900010091הוצאות שירותי כבליםKR25/10/2013210.00ILS22/12/2013כבלים
0200B010014241800000פרנקל רינה300373881900010046ציוד משרדי ושונותKR15/12/201345.00ILS22/12/2013מטען
0200B010014241800000פרנקל רינה300373881900010047ציוד משרדי ושונותKR15/12/2013480.00ILS22/12/2013דיסק קשיח
0200B010015641700300זחאלקה ג'מאל300307401900010090תחזוקת תקשורתKR19/11/201384.28ILS22/12/2013אינטרנט
0200B010015741800000קול עדי300374361900010035ציוד משרדי ושונותKR24/09/201399.00ILS22/12/2013כיסוי לאייפון
0200B010015741800000קול עדי300374361900010045ציוד משרדי ושונותKR26/10/2013457.70ILS22/12/2013ציוד משרדי
0200B010000412000040בן גל יאיר404915211900010164חומרת מחשביםKR20/10/2013670.00ILS"AOC 21.5 23/12/2013מסך
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900793971ציוד משרדי ושונותWA23/12/2013131.37ILS23/12/2013
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900793971ציוד משרדי ושונותWA23/12/201343.79ILS23/12/2013
0200B010002041800000מלאי פריטים כלליים108000804900793971ציוד משרדי ושונותWA23/12/201314.74ILS23/12/2013
0200B010003340006140חשבון זיכויים בחשכ102000112000009345חלק המעביד בביטוח לאKZ23/12/2013129.68ILS20131223-0201123/12/2013
0200B010003341800260קנר נורית יהודית300375331900010158פלאפוניםKR09/12/201392.50ILS12/13 23/12/2013סלולרי
0200B010003341800260קנר נורית יהודית300375331900010159פלאפוניםKR07/11/2013112.17ILS11/13 23/12/2013סלולרי
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900794261ציוד משרדי ושונותWA23/12/2013116.00ILS23/12/2013
0200B010004841800000מלאי פריטים כלליים108000804900794261ציוד משרדי ושונותWA23/12/201361.44ILS23/12/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900793966ציוד משרדי ושונותWA23/12/201321.24ILS23/12/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900793966ציוד משרדי ושונותWA23/12/201317.96ILS23/12/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900793966ציוד משרדי ושונותWA23/12/20135.04ILS23/12/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900793966ציוד משרדי ושונותWA23/12/201386.38ILS23/12/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900793966ציוד משרדי ושונותWA23/12/201314.74ILS23/12/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900793966ציוד משרדי ושונותWA23/12/20137.63ILS23/12/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900793966ציוד משרדי ושונותWA23/12/20137.87ILS23/12/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900793966ציוד משרדי ושונותWA23/12/201311.68ILS23/12/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900793966ציוד משרדי ושונותWA23/12/2013100.55ILS23/12/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900793966ציוד משרדי ושונותWA23/12/201345.60ILS23/12/2013
0200B010005641800000מלאי פריטים כלליים108000804900793966ציוד משרדי ושונותWA23/12/20131.95ILS23/12/2013
0200B010006741700250פרפל אינטראקטיב בע"מ405791161900010134תחזוקת תוכנהKR23/12/20135900.00ILS23/12/2013פייסבוק
0200B010007312000040פי.סי. אונליין בע"מ409330361900010165חומרת מחשביםKR18/12/20137350.00ILSTHINKPAD YOGA S 23/12/2013מחשב נייד
0200B010007312000040פי.סי. אונליין בע"מ409330361900010166חומרת מחשביםKR11/12/20136160.00ILSDELL XPS 8700 23/12/2013מחשב נייח
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900793962ציוד משרדי ושונותWA23/12/201358.00ILS23/12/2013חני אמיניה
0200B010008141800000מלאי פריטים כלליים108000804900793962ציוד משרדי ושונותWA23/12/201365.69ILS23/12/2013חני אמיניה



0200B010008341800000מלאי פריטים כלליים108000804900794238ציוד משרדי ושונותWA23/12/201357.25ILS23/12/2013ריעות קינן-ע.פ מופז
0200B010008341800000מלאי פריטים כלליים108000804900794238ציוד משרדי ושונותWA23/12/20135.04ILS23/12/2013ריעות קינן-ע.פ מופז
0200B010008341800000מלאי פריטים כלליים108000804900794238ציוד משרדי ושונותWA23/12/20137.47ILS23/12/2013ריעות קינן-ע.פ מופז
0200B010008341800000מלאי פריטים כלליים108000804900794238ציוד משרדי ושונותWA23/12/2013131.37ILS23/12/2013ריעות קינן-ע.פ מופז
0200B010008341800000מלאי פריטים כלליים108000804900794238ציוד משרדי ושונותWA23/12/201343.79ILS23/12/2013ריעות קינן-ע.פ מופז
0200B010008341800000מלאי פריטים כלליים108000804900794238ציוד משרדי ושונותWA23/12/201315.08ILS23/12/2013ריעות קינן-ע.פ מופז
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900793879ציוד משרדי ושונותWA23/12/201317.94ILS23/12/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900793879ציוד משרדי ושונותWA23/12/201387.58ILS23/12/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900793879ציוד משרדי ושונותWA23/12/201361.44ILS23/12/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900793879ציוד משרדי ושונותWA23/12/2013131.37ILS23/12/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900793879ציוד משרדי ושונותWA23/12/201315.93ILS23/12/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900793879ציוד משרדי ושונותWA23/12/20135.04ILS23/12/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900793879ציוד משרדי ושונותWA23/12/201313.47ILS23/12/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900793879ציוד משרדי ושונותWA23/12/201358.00ILS23/12/2013
0200B010008441800000מלאי פריטים כלליים108000804900793879ציוד משרדי ושונותWA23/12/20131.51ILS23/12/2013
0200B010009241800100הודפוס רהב בע"מ402684451900010143תרגומים והדפסותKR04/12/20133363.00ILS23/12/2013הדפסות
0200B01000964180020023/12/201381.81דואר ומשלוחיםILS11/13 23/12/2013מברקים
0200B010011641701050מלאי פריטים כלליים108000804900794294אחזקה  נוי ושונותWA23/12/20134.47ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794243ציוד משרדי ושונותWA23/12/2013197.06ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794243ציוד משרדי ושונותWA23/12/201312.91ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794243ציוד משרדי ושונותWA23/12/201311.50ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794243ציוד משרדי ושונותWA23/12/201317.52ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794243ציוד משרדי ושונותWA23/12/20135.89ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794243ציוד משרדי ושונותWA23/12/201313.11ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794243ציוד משרדי ושונותWA23/12/20131.91ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794243ציוד משרדי ושונותWA23/12/20135.31ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794243ציוד משרדי ושונותWA23/12/20131.97ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794243ציוד משרדי ושונותWA23/12/20133.03ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794243ציוד משרדי ושונותWA23/12/20133.54ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794243ציוד משרדי ושונותWA23/12/201324.17ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794243ציוד משרדי ושונותWA23/12/201317.99ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794243ציוד משרדי ושונותWA23/12/20134.23ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794243ציוד משרדי ושונותWA23/12/201324.79ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794243ציוד משרדי ושונותWA23/12/201318.26ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794294ציוד משרדי ושונותWA23/12/2013131.37ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794294ציוד משרדי ושונותWA23/12/201326.28ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794294ציוד משרדי ושונותWA23/12/201344.50ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794294ציוד משרדי ושונותWA23/12/201311.68ILS23/12/2013
0200B010011641800000מלאי פריטים כלליים108000804900794300ציוד משרדי ושונותWA23/12/201311.33ILS23/12/2013מורן בן דוד
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900794202ציוד משרדי ושונותWA23/12/201358.00ILS23/12/2013
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900794202ציוד משרדי ושונותWA23/12/201350.28ILS23/12/2013
0200B010012941800000מלאי פריטים כלליים108000804900794202ציוד משרדי ושונותWA23/12/20135.75ILS23/12/2013
0200B010013346000000ביכלר לאור410009161900010138ייעוץ  סקרים וחוות דKR29/10/20132360.00ILS23/12/2013ייעוץ
0200B010013346000000ביכלר לאור410009161900010139ייעוץ  סקרים וחוות דKR17/10/20134720.00ILS8-9/13 23/12/2013ייעוץ
0200B010013346000000ביכלר לאור410009161900010140ייעוץ  סקרים וחוות דKR28/11/20132360.00ILS11/13 23/12/2013ייעוץ
0200B010014841800100רואא תרגום והוצאה לאור בע"מ403907701900010135תרגומים והדפסותKR26/12/20121871.00ILS23/12/2013תרגום
0200B010015841700250פרפל אינטראקטיב בע"מ405791161900010133תחזוקת תוכנהKR23/12/20131180.00ILS23/12/2013פייסבוק
0200B010015841800100מורו שרון יהודית402944091900010144תרגומים והדפסותKR20/11/2013944.00ILS23/12/2013הדפסות
0200B010016512000040פי.סי.די.סי פתרונות מחשוב בע"מ403839541900010167חומרת מחשביםKR11/12/20134199.00ILSDELL N5321 23/12/2013מחשב נייד
0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900010141עיתונים יומיים וקטעיKR30/04/20131809.14ILS23/12/2013קטעי עיתונות



0200B010016741800450יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ400012961900010142עיתונים יומיים וקטעיKR31/05/20131879.80ILS23/12/2013קטעי עיתונות
0200B010017341800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900010136עיתונים יומיים וקטעיKR11/12/20132518.59ILS23/12/2013עיתון בנש טל
0200B010019741800000מקלב ישראל מאיר אורי300307501900010162ציוד משרדי ושונותKR17/12/201327.80ILS23/12/2013ציוד משרדי
0200B010019741800100גרפומדיה ישראל - תשס"ט בע"מ404395821900010137תרגומים והדפסותKR02/12/2013413.00ILS23/12/2013הדפסות
0200B010019741800260מקלב ישראל מאיר אורי300307501900010161פלאפוניםKR13/11/2013118.00ILS11/13 23/12/2013סלולרי
0200B010002041700250מראיא בע"מ405324601900010179תחזוקת תוכנהKR02/12/2013450.00ILS24/12/2013אתר אינטרנט
0200B010002341700200מלאי פריטים כלליים108000804900794870תחזוקת חומרהWA24/12/201332.76ILS24/12/2013קרין אלהרר
0200B010002741708030"בירן מיכל300305371900010207הוצאות שירותי כבליםKR22/11/2013210.00ILS24/12/2013כבלים
0200B010002741800300בירן מיכל300305371900010208אירוח וכיבודיםKR02/12/201364.20ILS24/12/2013כיבוד קל
0200B010003341800000מלאי פריטים כלליים108000804900794857ציוד משרדי ושונותWA24/12/201365.69ILS24/12/2013בוסתן -ע.פ חיליק בר
0200B010004641700250פרפל אינטראקטיב בע"מ405791161900010178תחזוקת תוכנהKR23/12/20131180.00ILS24/12/2013פייסבוק
0200B010004641800000הופמן רונן פנחס300386381900010182ציוד משרדי ושונותKR23/12/2013119.40ILS24/12/2013ציוד+דואר
0200B010004641800000הופמן רונן פנחס300386381900010183ציוד משרדי ושונותKR24/12/201369.99ILS24/12/2013ציוד+כיבוד
0200B010004641800200הופמן רונן פנחס300386381900010182דואר ומשלוחיםKR23/12/2013176.70ILS24/12/2013ציוד+דואר
0200B010004641800300הופמן רונן פנחס300386381900010183אירוח וכיבודיםKR24/12/2013309.00ILS24/12/2013ציוד+כיבוד
0200B010005141700250שטרן חיים אריה409726261900010176תחזוקת תוכנהKR01/10/20131180.00ILS24/12/2013ניהול מדיה חברתית
0200B010005441800000ישי אליהו300190591900010184ציוד משרדי ושונותKR12/11/2013189.00ILS24/12/2013ציוד משרדי
0200B010005441800000ישי אליהו300190591900010185ציוד משרדי ושונותKR30/11/201370.00ILS24/12/2013ציוד משרדי
0200B010006240004230לביא עליזה300374291900010210החזר הוצאות נסיעהKR23/12/2013400.00ILS24/12/2013נסיעות למתנדבים
0200B010006841800000ליפמן דב אלן300373241900010181ציוד משרדי ושונותKR16/12/2013649.00ILS24/12/2013ציוד משרדי
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900794858ציוד משרדי ושונותWA24/12/201365.69ILS24/12/2013אוריה כספי
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900794858ציוד משרדי ושונותWA24/12/201326.28ILS24/12/2013אוריה כספי
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900794858ציוד משרדי ושונותWA24/12/201330.76ILS24/12/2013אוריה כספי
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900794858ציוד משרדי ושונותWA24/12/201329.00ILS24/12/2013אוריה כספי
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900794858ציוד משרדי ושונותWA24/12/201314.31ILS24/12/2013אוריה כספי
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900794858ציוד משרדי ושונותWA24/12/20134.03ILS24/12/2013אוריה כספי
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900794858ציוד משרדי ושונותWA24/12/20138.74ILS24/12/2013אוריה כספי
0200B010007941800000מלאי פריטים כלליים108000804900794858ציוד משרדי ושונותWA24/12/201310.55ILS24/12/2013אוריה כספי
0200B010008741700300נהרי משולם300060731900010198תחזוקת תקשורתKR28/11/2013238.37ILS24/12/2013אינטרנט
0200B010008741800250נהרי משולם300060731900010199טלפוניםKR22/11/2013103.44ILS10/13 24/12/2013בזק
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900010196פלאפוניםKR07/11/2013181.63ILS11/13 24/12/2013מודם
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900010197פלאפוניםKR01/12/2013299.93ILS12/13 24/12/2013סלולרי
0200B01000984180026024/12/201383.53פלאפוניםILS24/12/2013
0200B01000984180026024/12/201396.02פלאפוניםILS24/12/2013
0200B01000984180026024/12/2013109.55פלאפוניםILS24/12/2013
0200B01000984180026024/12/2013109.76פלאפוניםILS24/12/2013
0200B010010041800000לוין יריב גדעון300311431900010206ציוד משרדי ושונותKR18/12/2013135.00ILS24/12/2013אנטיוירוס
0200B010011741700250בדק מדיה בע"מ402954751900010174תחזוקת תוכנהKR04/12/2013826.00ILS24/12/2013אחזקה ותמיכה של בלוג
0200B010012741700250פרי יעקב300373481900010204תחזוקת תוכנהKR01/12/2013140.00ILS24/12/2013פייסבוק
0200B010012741700250פרי יעקב300373481900010205תחזוקת תוכנהKR18/11/2013140.00ILS24/12/2013פייסבוק
0200B010013041800000מלאי פריטים כלליים108000804900794671ציוד משרדי ושונותWA24/12/2013-278.84ILS24/12/2013
0200B010013041800000מלאי פריטים כלליים108000804900794670ציוד משרדי ושונותWA24/12/2013278.83ILS24/12/2013
0200B010013041800000מלאי פריטים כלליים108000804900794671ציוד משרדי ושונותWA24/12/2013335.13ILS24/12/2013
0200B010014841500000חשבון התאמה לרכש פרי205000509001311349הוצאות שכר דירהRE30/11/2013-2.36ILS10-12/13 24/12/2013שכירות
0200B010014841500000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001718430הוצאות שכר דירהWE24/12/20135402.04ILS24/12/2013
0200B010016041800300רוזין מיכל300375201900010195אירוח וכיבודיםKR18/12/201373.50ILS24/12/2013כיבוד קל
0200B010016041800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900010193עיתונים יומיים וקטעיKR30/10/20131096.00ILS8/13 24/12/2013ע/מנוי1755612 עד
0200B010016041800450הוצאת עתון הארץ בע"מ400010371900010194עיתונים יומיים וקטעיKR22/12/20132611.08ILS10/14 24/12/2013ע/ מנוי 1865937 עד
0200B010016241800260ברנר נרי300395881900010211פלאפוניםKR07/12/201374.57ILS12/13 24/12/2013סלולרי
0200B010016741700250שמולי יצחק300372991900010203תחזוקת תוכנהKR01/09/201323.88ILS24/12/2013פייסבוק



0200B010016741700300שמולי יצחק300372991900010202תחזוקת תקשורתKR01/11/201330.26ILS24/12/2013אינטרנט
0200B010019740004230מקלב ישראל מאיר אורי300307501900010186החזר הוצאות נסיעהKR01/12/2013235.00ILS24/12/2013נסיעות למתנדב
0200B010019741800200מקלב ישראל מאיר אורי300307501900010187דואר ומשלוחיםKR02/12/20131120.00ILS24/12/2013דואר
0200B010019741800260אייפרמן יאיר300304491900010189פלאפוניםKR01/11/201338.52ILS11/13 24/12/2013סלולרי
0200B010019741800260גולומב ישראל יצחק300305951900010190פלאפוניםKR01/10/201354.76ILS10/13 24/12/2013סלולרי
0200B010019741800260גולומב ישראל יצחק300305951900010191פלאפוניםKR01/11/2013143.83ILS11/13 24/12/2013סלולרי
0200B010019741800300מקלב ישראל מאיר אורי300307501900010188אירוח וכיבודיםKR10/12/2013205.20ILS24/12/2013כיבוד קל
0200B010000441700200מלאי פריטים כלליים108000804900795409תחזוקת חומרהWA25/12/2013247.37ILS25/12/2013
0200B010000441701050מלאי פריטים כלליים108000804900795416אחזקה  נוי ושונותWA25/12/20134.47ILS25/12/2013עליזה אוזן-ע.פ דוד אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900795416ציוד משרדי ושונותWA25/12/2013-1.91ILS25/12/2013עליזה אוזן-ע.פ דוד אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900795409ציוד משרדי ושונותWA25/12/20137.80ILS25/12/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900795409ציוד משרדי ושונותWA25/12/201317.52ILS25/12/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900795409ציוד משרדי ושונותWA25/12/201321.84ILS25/12/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900795409ציוד משרדי ושונותWA25/12/20133.23ILS25/12/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900795409ציוד משרדי ושונותWA25/12/20131.91ILS25/12/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900795409ציוד משרדי ושונותWA25/12/201311.51ILS25/12/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900795409ציוד משרדי ושונותWA25/12/201311.14ILS25/12/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900795409ציוד משרדי ושונותWA25/12/201310.04ILS25/12/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900795409ציוד משרדי ושונותWA25/12/201311.68ILS25/12/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900795409ציוד משרדי ושונותWA25/12/201358.00ILS25/12/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900795409ציוד משרדי ושונותWA25/12/2013134.56ILS25/12/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900795409ציוד משרדי ושונותWA25/12/2013251.38ILS25/12/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900795409ציוד משרדי ושונותWA25/12/2013151.99ILS25/12/2013
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900795416ציוד משרדי ושונותWA25/12/20136.10ILS25/12/2013עליזה אוזן-ע.פ דוד אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900795416ציוד משרדי ושונותWA25/12/201376.42ILS25/12/2013עליזה אוזן-ע.פ דוד אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900795416ציוד משרדי ושונותWA25/12/201371.79ILS25/12/2013עליזה אוזן-ע.פ דוד אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900795416ציוד משרדי ושונותWA25/12/2013102.54ILS25/12/2013עליזה אוזן-ע.פ דוד אזולאי
0200B010000441800000מלאי פריטים כלליים108000804900795416ציוד משרדי ושונותWA25/12/201365.69ILS25/12/2013עליזה אוזן-ע.פ דוד אזולאי
0200B010001341800000מלאי פריטים כלליים108000804900795404ציוד משרדי ושונותWA25/12/2013100.55ILS25/12/2013
0200B010001341800000מלאי פריטים כלליים108000804900795404ציוד משרדי ושונותWA25/12/201330.40ILS25/12/2013
0200B010002141700200מלאי פריטים כלליים108000804900795417תחזוקת חומרהWA25/12/2013131.04ILS25/12/2013
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900795417ציוד משרדי ושונותWA25/12/201361.52ILS25/12/2013
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900795417ציוד משרדי ושונותWA25/12/2013262.75ILS25/12/2013
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900795417ציוד משרדי ושונותWA25/12/201316.57ILS25/12/2013
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900795417ציוד משרדי ושונותWA25/12/20134.03ILS25/12/2013
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900795417ציוד משרדי ושונותWA25/12/2013134.56ILS25/12/2013
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900795417ציוד משרדי ושונותWA25/12/201317.48ILS25/12/2013
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900795422ציוד משרדי ושונותWA25/12/20130.96ILS25/12/2013
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900795422ציוד משרדי ושונותWA25/12/201331.34ILS25/12/2013
0200B010002341800300אלהרר הרטשטיין קארין300386571900010253אירוח וכיבודיםKR22/12/2013101.00ILS25/12/2013כיבוד קל
0200B010003141800300גפני משה רפאל300307101900010254אירוח וכיבודיםKR25/12/20131100.70ILS25/12/2013כיבוד קל
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900795542ציוד משרדי ושונותWA25/12/201362.67ILS25/12/2013
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900795542ציוד משרדי ושונותWA25/12/201328.63ILS25/12/2013
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900795542ציוד משרדי ושונותWA25/12/201343.19ILS25/12/2013
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900795542ציוד משרדי ושונותWA25/12/201323.35ILS25/12/2013
0200B010003841800000מלאי פריטים כלליים108000804900795542ציוד משרדי ושונותWA25/12/20133.36ILS25/12/2013
0200B010006541701050מלאי פריטים כלליים108000804900795104אחזקה  נוי ושונותWA25/12/20135.59ILS25/12/2013יעל שנער-ע.פ לימור לבנת
0200B010006541800000מלאי פריטים כלליים108000804900795104ציוד משרדי ושונותWA25/12/201365.69ILS25/12/2013יעל שנער-ע.פ לימור לבנת
0200B010006541800000מלאי פריטים כלליים108000804900795104ציוד משרדי ושונותWA25/12/2013122.88ILS25/12/2013יעל שנער-ע.פ לימור לבנת
0200B010006541800000מלאי פריטים כלליים108000804900795104ציוד משרדי ושונותWA25/12/20133.83ILS25/12/2013יעל שנער-ע.פ לימור לבנת



0200B010006541800000מלאי פריטים כלליים108000804900795104ציוד משרדי ושונותWA25/12/20134.03ILS25/12/2013יעל שנער-ע.פ לימור לבנת
0200B010010341500000שופאני יוסף405320421900010231הוצאות שכר דירהKR28/11/201310030.00ILS5-9/13 25/12/2013שכ"ד 8-12/13+חשמל
0200B010010341700500שופאני יוסף405320421900010231חשמלKR28/11/2013149.51ILS5-9/13 25/12/2013שכ"ד 8-12/13+חשמל
0200B010010341805000שופאני יוסף405320421900010232הוצאות משרדיות - שונKR28/11/2013767.00ILS25/12/2013נקיון
0200B010011641800260שיטרית מאיר300002161900010249פלאפוניםKR21/11/2013147.97ILS11/13 25/12/2013מודם
0200B010012941800300פריג' עיסווי300390141900010259אירוח וכיבודיםKR04/12/2013430.00ILS25/12/2013כיבוד קל
0200B010013041800260אגבאריה עפו300303271900010250פלאפוניםKR27/11/2013558.24ILS11/13 25/12/2013מודם
0200B010013041800260חוסרי וסים300310331900010251פלאפוניםKR01/12/201379.92ILS12/13 25/12/2013סלולרי
0200B010014241800100פטיתו הילה410016501900010256תרגומים והדפסותKR23/12/2013708.00ILS25/12/2013עיצוב גלויה
0200B010014741800450ידיעות מינויים400114461900010255עיתונים יומיים וקטעיKR08/12/201367.00ILS25/12/2013עיתון כלכליסט
0200B010015641800260זחאלקה ג'מאל300307401900010247פלאפוניםKR19/11/2013135.70ILS11/13 25/12/2013סלולרי
0200B010016741800000מלאי פריטים כלליים108000804900795418ציוד משרדי ושונותWA25/12/201365.69ILS25/12/2013
0200B010016741800000מלאי פריטים כלליים108000804900795418ציוד משרדי ושונותWA25/12/201343.19ILS25/12/2013
0200B010016941700250שפיר סתיו300391231900010236תחזוקת תוכנהKR23/12/2013799.34ILS25/12/2013פייסבוק
0200B010016941800100שפיר סתיו300391231900010237תרגומים והדפסותKR18/12/2013534.00ILS25/12/2013כיבוד+הדפסות
0200B010016941800300שפיר סתיו300391231900010237אירוח וכיבודיםKR18/12/2013153.00ILS25/12/2013כיבוד+הדפסות
0200B010001644000000קתנאני עטוה404011231900010267פרסומיםKR18/11/20132000.00ILS26/12/2013מודעת
0200B010002441800000אשר יעקב300386631900010272ציוד משרדי ושונותKR13/11/201350.00ILS26/12/2013ציוד משרדי
0200B010002441800050אשר יעקב300386631900010273ספרות מקצועיתKR19/12/2013200.00ILS26/12/2013ספרות מקצועית
0200B010002441800260אשר יעקב300386631900010275פלאפוניםKR21/12/201395.56ILS12/13 26/12/2013מודם
0200B010002441800260אשר יעקב300386631900010276פלאפוניםKR21/11/201395.56ILS11/13 26/12/2013מודם
0200B010002441800260אשר יעקב300386631900010277פלאפוניםKR07/12/2013105.95ILS12/13 26/12/2013סלולרי
0200B010002441800300אשר יעקב300386631900010269אירוח וכיבודיםKR08/12/20136.90ILS26/12/2013כיבוד
0200B010002441800300אשר יעקב300386631900010270אירוח וכיבודיםKR17/12/2013299.75ILS26/12/2013כיבוד
0200B010002441800450עיתון משפחה בע"מ402111221900010268עיתונים יומיים וקטעיKR24/12/2013895.00ILS26/12/2013גיליון המשפחה
0200B010002441800450אשר יעקב300386631900010271עיתונים יומיים וקטעיKR05/12/201353.70ILS26/12/2013גיליון המשפחה
0200B010002441800450אשר יעקב300386631900010274עיתונים יומיים וקטעיKR28/11/201353.70ILS26/12/2013עיתונים
0200B010003212000040קיי.אס.פי ירושלים תלפיות בע"מ405326111900010294חומרת מחשביםKR25/12/20132470.00ILSApple iPad Mini 16GB wifi26/12/2013
0200B010003212000050קיי.אס.פי ירושלים תלפיות בע"מ405326111900010294ריהוט וציוד משרדיKR25/12/20132899.00ILSApple iPad Mini 16GB wifi26/12/2013
0200B010003440004100שכר עבודה  בלתי צמית40004100100010105שכר עבודה  בלתי צמיתSA26/12/20134159.47ILS26/12/2013חפיפה טל+ אייל
0200B010003446000000חשבון התאמה לרכש פרי205000505001720853ייעוץ  סקרים וחוות דWE26/12/20131770.00ILS26/12/2013
0200B010005941800260גינזבורג דבורה לאה300396961900010262פלאפוניםKR01/10/2013144.75ILS10/13 26/12/2013סלולרי
0200B010005941800260גינזבורג דבורה לאה300396961900010263פלאפוניםKR01/11/201318.59ILS11/13 26/12/2013סלולרי
0200B010007412000040מזרחי משה410018791900010290חומרת מחשביםKR18/12/20133945.92ILS26/12/2013מסך + מחשב
0200B010007412000040מזרחי משה410018791900010290חומרת מחשביםKR18/12/20131729.08ILS26/12/2013מסך + מחשב
0200B010007940004100שכר עבודה  בלתי צמית40004100100010106שכר עבודה  בלתי צמיתSA26/12/20133825.37ILS26/12/2013חפיפי קרמרמן + גרשנקרוין
0200B010008341800100ברק - אור שירותי משרד בע"מ404435851900010260תרגומים והדפסותKR23/10/2013177.00ILS26/12/2013 הדפסות
0200B010008341800100ברק - אור שירותי משרד בע"מ404435851900010261תרגומים והדפסותKR15/12/20133422.00ILS26/12/2013 הדפסות
0200B010009641800000חוטובלי צפורה300304481900010266ציוד משרדי ושונותKR25/12/2013335.00ILS26/12/2013מטענים
0200B010010241700300פרץ ארמונד עמיר300308531900010279תחזוקת תקשורתKR30/11/2013228.74ILS26/12/2013אינטרנט
0200B010012912000040באג מולטיסיסטם בע"מ400162261900010292חומרת מחשביםKR24/12/20132664.00ILSHP SleekBook 15 26/12/2013מחשב נייד
0200B010013012000040חסן מוחמד הישאם410018671900010293חומרת מחשביםKR01/12/20132500.00ILSHP 250 15.6 I3 26/12/2013מחשב נייד
0200B010013341700250אלמלך דוד405555631900010264תחזוקת תוכנהKR14/10/20131699.20ILS26/12/2013אינטרנט
0200B010013341700250אלמלך דוד405555631900010265תחזוקת תוכנהKR10/11/20131699.20ILS26/12/2013אינטרנט
0200B010014212000040קי.אס.פי מחשבים נהריה בע"מ410019021900010291חומרת מחשביםKR23/12/20132243.00ILS26/12/2013אייפד אייר
0200B010019712000050מקלב ישראל מאיר אורי300307501900010295ריהוט וציוד משרדיKR15/11/2013929.00ILS26/12/2013טלפון אלחוטי+שלוחה
0200B010002441800100כלגרף ניו (2009) בע"מ404870541900010302תרגומים והדפסותKR09/09/20135782.00ILS29/12/2013 הדפסות
0200B010002441800450אשר יעקב300386631900010301עיתונים יומיים וקטעיKR18/12/2013588.00ILS2014 29/12/2013מנוי עיתון שנת
0200B010002544000000לרנרקום בע"מ405522421900010309פרסומיםKR26/12/20139440.00ILSSMS  29/12/2013 דיוור אלקטרוני
0200B010003440006140חשבון זיכויים בחשכ102000112000009558חלק המעביד בביטוח לאKZ29/12/201397.50ILS20131229-0201129/12/2013



0200B010005941700250כלפה זבולון300373761900010305תחזוקת תוכנהKR23/12/2013379.63ILS29/12/2013פייסבוק
0200B010005941700250ארזי מיכל409886601900010306תחזוקת תוכנהKR22/12/20136785.00ILS29/12/2013פייסבוק
0200B010005946000000טיר מישל שרה401405311900010304ייעוץ  סקרים וחוות דKR18/11/20132006.00ILS29/12/2013ייעוץ תקשורתי
0200B010007546000000זיטמן צלאל משה410019011900010303ייעוץ  סקרים וחוות דKR19/11/20131000.00ILS29/12/2013ייעוץ מקצועי
0200B010008144000000מזרחי משה300037851900010310פרסומיםKR31/10/201359.00ILSSMS  29/12/2013 דיוור אלקטרוני
0200B010008144000000מזרחי משה300037851900010311פרסומיםKR30/11/201359.00ILSSMS  29/12/2013 דיוור אלקטרוני
0200B010010044000080שלוותה אירועים בע"מ410013991900010307יחסי ציבורKR13/11/20135000.00ILS29/12/2013כנס הסברה
0200B010014241800000קי.אס.פי מחשבים נהריה בע"מ410019021900010297ציוד משרדי ושונותKR23/12/2013246.00ILS29/12/2013ציוד משרדי
0200B010014744000080שלוותה אירועים בע"מ410013991900010307יחסי ציבורKR13/11/20135000.00ILS29/12/2013כנס הסברה
0200B010000441800100תרגומים והדפסות41800100100010196תרגומים והדפסותSA30/12/201383.26ILS30/12/2013ה דפסות
0200B010001141800260בוטון בת חן300394421900010335פלאפוניםKR01/11/2013147.71ILS11/13 30/12/2013סלולרי
0200B010001341800000מלאי פריטים כלליים108000804900797779ציוד משרדי ושונותWA30/12/201378.00ILS30/12/2013
0200B010001341800100תרגומים והדפסות41800100100010196תרגומים והדפסותSA30/12/2013170.00ILS30/12/2013ה דפסות
0200B010001941700250חולי ניר409389391900010352תחזוקת תוכנהKR24/12/201310000.50ILS30/12/2013פייסבוק
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900797777ציוד משרדי ושונותWA30/12/2013-26.37ILS30/12/2013מילנה מיחלב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900797776ציוד משרדי ושונותWA30/12/201351.20ILS30/12/2013מילנה מיחלב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900797776ציוד משרדי ושונותWA30/12/201311.33ILS30/12/2013מילנה מיחלב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900797776ציוד משרדי ושונותWA30/12/20137.63ILS30/12/2013מילנה מיחלב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900797776ציוד משרדי ושונותWA30/12/2013129.86ILS30/12/2013מילנה מיחלב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900797776ציוד משרדי ושונותWA30/12/20132.54ILS30/12/2013מילנה מיחלב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900797776ציוד משרדי ושונותWA30/12/201328.00ILS30/12/2013מילנה מיחלב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900797776ציוד משרדי ושונותWA30/12/201323.35ILS30/12/2013מילנה מיחלב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900797776ציוד משרדי ושונותWA30/12/201326.37ILS30/12/2013מילנה מיחלב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900797776ציוד משרדי ושונותWA30/12/201338.17ILS30/12/2013מילנה מיחלב
0200B010002141800000מלאי פריטים כלליים108000804900797777ציוד משרדי ושונותWA30/12/201310.08ILS30/12/2013מילנה מיחלב
0200B010002341700200מלאי פריטים כלליים108000804900797718תחזוקת חומרהWA30/12/2013-32.76ILS30/12/2013
0200B010002341700200מלאי פריטים כלליים108000804900797718תחזוקת חומרהWA30/12/201341.23ILS30/12/2013
0200B010002341700250אלהרר הרטשטיין קארין300386571900010354תחזוקת תוכנהKR30/12/2013829.33ILS30/12/2013פייסבוק
0200B010002312000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900010347חומרת מחשביםKR26/12/20133349.01ILS2 30/12/2013אייפד אייר
0200B010002312000040איי-דיגיטל סטור בע"מ404955031900010347חומרת מחשביםKR26/12/20133348.99ILS2 30/12/2013אייפד אייר
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900797801ציוד משרדי ושונותWA30/12/2013129.86ILS30/12/2013
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900797801ציוד משרדי ושונותWA30/12/201311.50ILS30/12/2013
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900797801ציוד משרדי ושונותWA30/12/2013335.13ILS30/12/2013
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900797801ציוד משרדי ושונותWA30/12/20131.27ILS30/12/2013
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900797801ציוד משרדי ושונותWA30/12/201325.60ILS30/12/2013
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900797801ציוד משרדי ושונותWA30/12/201335.03ILS30/12/2013
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900797801ציוד משרדי ושונותWA30/12/20134.98ILS30/12/2013
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900797801ציוד משרדי ושונותWA30/12/201310.85ILS30/12/2013
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900797801ציוד משרדי ושונותWA30/12/20133.36ILS30/12/2013
0200B010002441800000מלאי פריטים כלליים108000804900797801ציוד משרדי ושונותWA30/12/201341.01ILS30/12/2013
0200B010002441800100תרגומים והדפסות41800100100010196תרגומים והדפסותSA30/12/2013165.43ILS30/12/2013ה דפסות
0200B010002541700250משה שירלי רות410023741900010326תחזוקת תוכנהKR27/12/20138260.00ILS30/12/2013פייסבוק
0200B010002844000080שמע תמר409833631900010328יחסי ציבורKR16/12/2013944.00ILS30/12/2013תרגום בכנס
0200B010002844000080שפנייר תמר403392401900010329יחסי ציבורKR10/12/2013395.00ILS30/12/2013כנס הסברה
0200B010003112000050אפיק א.ר. תקשורת בע"מ409621121900010312ריהוט וציוד משרדיKR23/06/20133776.00ILSTES824 30/12/2013מרכזיה
0200B010003341800100תרגומים והדפסות41800100100010196תרגומים והדפסותSA30/12/2013604.00ILS30/12/2013ה דפסות
0200B010003441800100תרגומים והדפסות41800100100010196תרגומים והדפסותSA30/12/201376.00ILS30/12/2013ה דפסות
0200B010004246000000יחזקאלי אוהד409993761900010353ייעוץ  סקרים וחוות דKR30/12/20131180.00ILS30/12/2013ייעוץ תקשורתי
0200B010004341800100תרגומים והדפסות41800100100010196תרגומים והדפסותSA30/12/2013255.00ILS30/12/2013ה דפסות
0200B010004744000000הנגבי צחי300038021900010344פרסומיםKR18/11/2013800.13ILSSMS30/12/2013



0200B010005041800300וורצמן אברהם300374311900010342אירוח וכיבודיםKR18/12/2013715.00ILS30/12/2013כיבוד קל
0200B010005140004100שכר עבודה  בלתי צמית40004100100010162שכר עבודה  בלתי צמיתSA30/12/201311639.92ILS30/12/2013חפיפה בין קשת+טסלר
0200B010005441800100תרגומים והדפסות41800100100010196תרגומים והדפסותSA30/12/2013152.00ILS30/12/2013ה דפסות
0200B010005446000000יחזקאלי אוהד409993761900010345ייעוץ  סקרים וחוות דKR30/12/20134000.00ILS30/12/2013ייעוץ תקשורתי
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900797656ציוד משרדי ושונותWA30/12/201364.93ILS30/12/2013
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900797656ציוד משרדי ושונותWA30/12/201311.51ILS30/12/2013
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900797656ציוד משרדי ושונותWA30/12/20135.04ILS30/12/2013
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900797656ציוד משרדי ושונותWA30/12/201361.44ILS30/12/2013
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900797656ציוד משרדי ושונותWA30/12/201311.55ILS30/12/2013
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900797676ציוד משרדי ושונותWA30/12/20133.23ILS30/12/2013נטע כץ
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900797676ציוד משרדי ושונותWA30/12/20135.38ILS30/12/2013נטע כץ
0200B010005541800000מלאי פריטים כלליים108000804900797676ציוד משרדי ושונותWA30/12/201315.93ILS30/12/2013נטע כץ
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797750ציוד משרדי ושונותWA30/12/20138.85ILS30/12/2013
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797750ציוד משרדי ושונותWA30/12/2013129.86ILS30/12/2013
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797750ציוד משרדי ושונותWA30/12/20131.91ILS30/12/2013
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797750ציוד משרדי ושונותWA30/12/20131.16ILS30/12/2013
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797750ציוד משרדי ושונותWA30/12/20131.61ILS30/12/2013
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797750ציוד משרדי ושונותWA30/12/201315.74ILS30/12/2013
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797750ציוד משרדי ושונותWA30/12/201361.44ILS30/12/2013
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797750ציוד משרדי ושונותWA30/12/20132.02ILS30/12/2013
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797750ציוד משרדי ושונותWA30/12/201341.01ILS30/12/2013
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797750ציוד משרדי ושונותWA30/12/2013398.84ILS30/12/2013
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797752ציוד משרדי ושונותWA30/12/2013129.86ILS30/12/2013
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797752ציוד משרדי ושונותWA30/12/201358.38ILS30/12/2013
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797752ציוד משרדי ושונותWA30/12/20134.03ILS30/12/2013
0200B010005741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797752ציוד משרדי ושונותWA30/12/201325.60ILS30/12/2013
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900797654ציוד משרדי ושונותWA30/12/20131.95ILS30/12/2013
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900797654ציוד משרדי ושונותWA30/12/20130.96ILS30/12/2013
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900797654ציוד משרדי ושונותWA30/12/201361.44ILS30/12/2013
0200B010006141800000מלאי פריטים כלליים108000804900797654ציוד משרדי ושונותWA30/12/20135.90ILS30/12/2013
0200B010006241800100תרגומים והדפסות41800100100010196תרגומים והדפסותSA30/12/2013160.00ILS30/12/2013ה דפסות
0200B010006441800000לבני ציפי צפורה מלכה300021301900010334ציוד משרדי ושונותKR29/12/2013329.00ILS30/12/2013טייפ מנהלים
0200B010006546000000מדיה פולס טי.אל.וי. (2012) בע"מ409471751900010330ייעוץ  סקרים וחוות דKR18/12/20131500.00ILS30/12/2013ייעוץ מקצועי
0200B010007241700250ברומר ניצן-צבי405321791900010343תחזוקת תוכנהKR10/03/20133276.00ILS30/12/2013עידכון אתר
0200B010008141800100תרגומים והדפסות41800100100010196תרגומים והדפסותSA30/12/2013273.20ILS30/12/2013ה דפסות
0200B010008741800000קרביץ (1974) בעמ400011031900010349ציוד משרדי ושונותKR26/12/20131334.80ILS30/12/2013ציוד משרדי
0200B010008741800260נהרי משולם300060731900010348פלאפוניםKR07/12/2013191.70ILS12/13 30/12/2013מודם
0200B010008741800300נהרי משולם300060731900010350אירוח וכיבודיםKR30/12/2013674.00ILS30/12/2013כיבוד קל
0200B010008741800300נהרי משולם300060731900010351אירוח וכיבודיםKR26/12/201358.49ILS30/12/2013כיבוד קל
0200B010009141800000מצנע עמרם300373811900010327ציוד משרדי ושונותKR25/12/2013439.00ILS30/12/2013כיבוד+ציוד
0200B010009141800300מצנע עמרם300373811900010327אירוח וכיבודיםKR25/12/201326.90ILS30/12/2013כיבוד+ציוד
0200B010009741800100תרגומים והדפסות41800100100010196תרגומים והדפסותSA30/12/2013339.00ILS30/12/2013ה דפסות
0200B010009841800100לוי איתן400171511900010332תרגומים והדפסותKR24/12/20135900.00ILS30/12/2013הדפסות
0200B010009812000040אוליטק ש.ב.א. בע"מ401241261900010316חומרת מחשביםKR29/12/20133304.00ILS30/12/2013מחשב נייח + מסך
0200B010009812000040אוליטק ש.ב.א. בע"מ401241261900010316חומרת מחשביםKR29/12/2013755.00ILS30/12/2013מחשב נייח + מסך
0200B010009812000040אוליטק ש.ב.א. בע"מ401241261900010317חומרת מחשביםKR29/12/20134130.00ILSN353715GF  30/12/2013מחשב נייד  דל
0200B010010041700300לוין יריב גדעון300311431900010331תחזוקת תקשורתKR10/12/2013101.62ILS30/12/2013אינטרנט
0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900797505ציוד משרדי ושונותWA30/12/20135.90ILS30/12/2013
0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900797505ציוד משרדי ושונותWA30/12/201364.93ILS30/12/2013
0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900797505ציוד משרדי ושונותWA30/12/20130.72ILS30/12/2013



0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900797505ציוד משרדי ושונותWA30/12/201351.20ILS30/12/2013
0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900797505ציוד משרדי ושונותWA30/12/2013134.56ILS30/12/2013
0200B010010041800000מלאי פריטים כלליים108000804900797505ציוד משרדי ושונותWA30/12/2013100.55ILS30/12/2013
0200B010010341701050מלאי פריטים כלליים108000804900797609אחזקה  נוי ושונותWA30/12/20131.12ILS30/12/2013בילאל סנעאללה
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900797609ציוד משרדי ושונותWA30/12/201364.93ILS30/12/2013בילאל סנעאללה
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900797609ציוד משרדי ושונותWA30/12/201358.00ILS30/12/2013בילאל סנעאללה
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900797609ציוד משרדי ושונותWA30/12/20134.03ILS30/12/2013בילאל סנעאללה
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900797609ציוד משרדי ושונותWA30/12/201311.50ILS30/12/2013בילאל סנעאללה
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900797609ציוד משרדי ושונותWA30/12/20130.96ILS30/12/2013בילאל סנעאללה
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900797609ציוד משרדי ושונותWA30/12/201321.84ILS30/12/2013בילאל סנעאללה
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900797609ציוד משרדי ושונותWA30/12/20131.95ILS30/12/2013בילאל סנעאללה
0200B010011241800260נולר אלי ג'יימס300386211900010333פלאפוניםKR07/12/201333.98ILS12/13 30/12/2013סלולרי
0200B010012941800100תרגומים והדפסות41800100100010196תרגומים והדפסותSA30/12/2013128.00ILS30/12/2013ה דפסות
0200B010013941700300הורוביץ ניצן300310451900010355תחזוקת תקשורתKR25/12/2013137.19ILS30/12/2013אינטרנט
0200B010014241800000פרנקל רינה300373881900010322ציוד משרדי ושונותKR30/12/2013172.90ILS30/12/2013כיבוד+ציוד
0200B010014241800100תרגומים והדפסות41800100100010196תרגומים והדפסותSA30/12/201335.00ILS30/12/2013ה דפסות
0200B010014241800300פרנקל רינה300373881900010322אירוח וכיבודיםKR30/12/2013201.80ILS30/12/2013כיבוד+ציוד
0200B010015441800100תרגומים והדפסות41800100100010196תרגומים והדפסותSA30/12/2013304.00ILS30/12/2013ה דפסות
0200B010016441800100תרגומים והדפסות41800100100010196תרגומים והדפסותSA30/12/201376.00ILS30/12/2013ה דפסות
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900797837ציוד משרדי ושונותWA30/12/201364.93ILS30/12/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900797837ציוד משרדי ושונותWA30/12/20136.05ILS30/12/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900797837ציוד משרדי ושונותWA30/12/201361.44ILS30/12/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900797837ציוד משרדי ושונותWA30/12/201313.28ILS30/12/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900797837ציוד משרדי ושונותWA30/12/201311.22ILS30/12/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900797837ציוד משרדי ושונותWA30/12/20138.85ILS30/12/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900797837ציוד משרדי ושונותWA30/12/20138.29ILS30/12/2013
0200B010016541800000מלאי פריטים כלליים108000804900797838ציוד משרדי ושונותWA30/12/201334.22ILS30/12/2013אינה
0200B010016941800000מלאי פריטים כלליים108000804900797778ציוד משרדי ושונותWA30/12/201364.93ILS30/12/2013ברוך גורביץ-ע.פ סתיו שפיר
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900797491ציוד משרדי ושונותWA30/12/20134.03ILS30/12/2013
0200B010017041800000מלאי פריטים כלליים108000804900797491ציוד משרדי ושונותWA30/12/201311.55ILS30/12/2013
0200B010019741700200מלאי פריטים כלליים108000804900797655תחזוקת חומרהWA30/12/2013206.14ILS30/12/2013
0200B010019741700200מלאי פריטים כלליים108000804900797655תחזוקת חומרהWA30/12/2013163.80ILS30/12/2013
0200B010019741700200מלאי פריטים כלליים108000804900797655תחזוקת חומרהWA30/12/2013389.01ILS30/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797655ציוד משרדי ושונותWA30/12/201319.50ILS30/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797655ציוד משרדי ושונותWA30/12/2013129.86ILS30/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797655ציוד משרדי ושונותWA30/12/201323.35ILS30/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797655ציוד משרדי ושונותWA30/12/2013134.56ILS30/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797655ציוד משרדי ושונותWA30/12/2013102.54ILS30/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797655ציוד משרדי ושונותWA30/12/2013251.37ILS30/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797655ציוד משרדי ושונותWA30/12/201322.80ILS30/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797655ציוד משרדי ושונותWA30/12/201326.94ILS30/12/2013
0200B010019741800000מלאי פריטים כלליים108000804900797655ציוד משרדי ושונותWA30/12/201331.86ILS30/12/2013
0200B010000441800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/2013554.40ILS31/12/2013הדפסות
0200B010001141800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/2013117.09ILS31/12/2013הדפסות
0200B010001741800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/2013106.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010001741800450עיתונים יומיים וקטעי41800450100000062עיתונים יומיים וקטעיSA27/11/2013-712.00ILS31/12/2013זיכוי מנוי ח"כ אוחיון שמע
0200B010002341800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/201376.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010002441800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/2013156.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010003341800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/2013510.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010003441800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/201376.00ILS31/12/2013הדפסות



0200B010003841800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/2013124.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010004641800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/2013380.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010004741800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/2013602.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010004841800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/201390.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010005041800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/2013230.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010005441800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/2013110.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010006241800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/201376.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010006741800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/201380.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010007241800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/201362.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010008141800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/201328.40ILS31/12/2013הדפסות
0200B010008341800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/2013252.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010008441800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/201317.92ILS31/12/2013הדפסות
0200B010009641800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/201390.50ILS31/12/2013הדפסות
0200B010010341800000מלאי פריטים כלליים108000804900798336ציוד משרדי ושונותWA31/12/201358.00ILS31/12/2013
0200B010011241800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/2013366.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010011641800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/201376.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010012241800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/2013131.80ILS31/12/2013הדפסות
0200B010012941800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/2013140.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900798510ציוד משרדי ושונותWA31/12/20134.84ILS31/12/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900798510ציוד משרדי ושונותWA31/12/201343.69ILS31/12/2013
0200B010013141800000מלאי פריטים כלליים108000804900798510ציוד משרדי ושונותWA31/12/2013122.87ILS31/12/2013
0200B010013141800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/201328.20ILS31/12/2013הדפסות
0200B010015441800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/2013152.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010015741800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/20138.90ILS31/12/2013הדפסות
0200B010015841800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/201330.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010015941800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/20136.80ILS31/12/2013הדפסות
0200B010016141800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/201329.07ILS31/12/2013הדפסות
0200B010016341800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/2013220.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010016441800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/201338.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010016541800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/2013114.22ILS31/12/2013הדפסות
0200B010016941800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/2013152.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010017341800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/201376.00ILS31/12/2013הדפסות
0200B010017541800100תרגומים והדפסות41800100100010294תרגומים והדפסותSA31/12/2013152.00ILS31/12/2013הדפסות


