
כותרת טקסט  + הזמנה ערך
מע"מ מסמך תאריך רכש הזמנת

אלכוהול וגיל חיטוי מגבוני 135.00 18/03/2020 4501882932

מייל( 500) משאבה עם ידיים לחיטוי גיל 2,400.14 19/03/2020 4501883704

 יום אספקה: (N95 )תקן פנים מסכות
23.03.20 שני 936 19/03/2020 4501883714

מידית הספקה - כירורגיות מסכות 3,299.40 31/03/2020 4501886754

רגילה הספקה - כירורגיות מסכות 2,398.50 06/04/2020 4501888265

לחיטוי אלכוהול מטליות 947.7 06/04/2020 4501888330

ידיים לחיטוי אלכוגיל 1,787.65 06/04/2020 4501888331

 שינוי - 22.04.20 כירורגיות מסכות
בעקב בהזמנה מחיר 1,801.80 20/04/2020 4501889792

 הנחיות לפי - הנחיות שילוט רול-אפים
) הבריאות משרד 4,738.50 23/04/2020 4501890804

ידיים לחיטוי אלכוגיל 1,969.11 23/04/2020 4501890834

 - רוק נתז למניעת פרספקס מחיצות
מחיצ 4 מידית אספקה 46,018.16 24/04/2020 4501890918

חיטוי מטליות 2,879.60 24/04/2020 4501890920

 הכלכלה משרד מיתוג עם בד מסכות
יחידות 600 והתעשייה 7,382.70 26/04/2020 4501891083

 יחידות 200) יחידות 40 ניטריל כפפות
מידה - באריזה( 4,258.80 26/04/2020 4501891282

 בעקבות התמגנות מוצרי עבור הזמנה
כתוב הקורונה נגיף 1,380.60 25/03/2020 4501885289

 הצרכן. להגנת הרשות עבור חירום ציוד
אייק עצמי איסוף 586.17 29/03/2020 4501886176

 עובדי עבור מייל 100 חיטוי גיל הזמנת
הצ להגנת הרשות 386.1 29/03/2020 4501886182
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 בעקבות התמגנות מוצרי עבור הזמנה
כתוב הקורונה נגיף 1,989.00 05/04/2020 4501887676

 בעקבות התמגנות מוצרי עבור הזמנה
כתוב הקורונה נגיף 3,469.05 16/04/2020 4501889013

 עבור כפפות, - חירום ציוד הזמנת
הצרכן להגנת הרשות 459.81 26/04/2020 4501891105

 הצרכן להגנת הרשות עבור חיטוי מוצרי
כת הוגן. ולסחר 2,524.51 27/04/2020 4501891754

 הרשות יחידות עבור מחיצות הזמנת
ולסחר הצרכן להגנת 7,739.80 28/04/2020 4501891936

 הרשות עבור ואלכג'ל מסכות הזמנת
ולסחר הצרכן להגנת 2,734.94 30/04/2020 4501892400

 בנהלי עמידה עבור שלטים 70 הדפסת
ל )חזרה הסגול התו 561.6 30/04/2020 4501892488

 התמגנות חום מודדי עבור הזמנה
הקורונה נגיף בעקבות 1,521.00 03/05/2020 4501892637

 התמגנות כירורגיות מסכות עבור הזמנה
הק נגיף בעקבות 4,680.00 03/05/2020 4501892862

 מגפת להשפעות צרכנים סקר ביצוע
צ סקר ביצוע הקורונה 15,580.00 13/05/2020 4501896907

 פעילות לצורך Zoom Pro שנתי רישוי
ע המשרד של עסקית 2,141.10 15/03/2020 4501881407

 לניהול מובנה מיקרופון עם מצלמות
סח עבור זום שיחות 4,972.50 04/05/2020 4501893038

ZOOM PR שנתי רשוי O לצורך 
עם המשרד של עסקית פעילות 1,389.96 18/05/2020 4501898712

 חירום למוקד מתקדמות ראש מערכות
בדיע )אישור קורונה 4,738.50 27/05/2020 4501902477

מטענים של אווירי בשינוע סיוע 1,221,999 20/05/2020 4501899955


