
על ׳שולם בפו ההזמנה ערך ח"פ מספר הספק שם ההזמנה יצירת תאריך ת ת מטר התקשרו
6,504.25 317,280.60 514861491 מ טובה גישה גרדשטיין- אריאל בע" 16/03/2015 שא ״עוץ ת בנו שו ת הרווחה העבודה, לוועדת נגי או הברי ו

20,732.13 20,732.13 024187668 רחלה אראל 12/07/2015 שא הסביבה והגנת הפנים לוועדת ״עוץ שירותי השלמת אסירים בנו
44,460.00 44,460.00 513008250 מ טלסקר סופרס נלסון טיילור בע" 03/02/2016 אישי בטחון - מגדרי ולשיוויון האישה מעמד לקידום לוועדה סקר עריכת

4,680.00 4,680.00 513008250 מ טלסקר סופרס נלסון טיילור בע" 23/02/2016 שא לסקר נוספים ניתוחים ביצוע מחקר- שירותי אישי בטחון בנו
5,529.42 48,789.00 יצחק קרונר 20/06/2016 ת ״עוץ שירותי ת הרווחה העבודה, לוועד או הברי שא ו אל טכנולגי חינוך בנו שר בי

42,120.00 42,120.00 557573516 מזון ת יורם אבר ושו 11/09/2016 ר ״עוץ ת הוועדה עבו ת בתחום הציבור לפניו ק ת בדי תנו ת אי מלול( יהודה - היועץ )שם פיננסי
0 9,898.20 אליהו כהן 13/11/2016 ת ״עוץ שירותי ת והבריאות- הרווחה העבודה, לוועד חו ף בטי ענ הבניה ב

40,000.00 40,000.00 513527879 מ פרס האקדמי המרכז )חל"צ( בע" 20/12/2016 חדת לוועדה מחקר שירותי ת המיו שא הילד לזכויו ת סמויים מסרים בנו ת ילדים בתוכניו מו ש תאני-ו טלי - היועצים )
0 19,637.28 570013755 גדי עין קיבוץ 22/10/2017 תי ת המיוחדת לוועדה ״עוץ שרו ש אראלי( נרי - היועץ )שם והבלקן מזרח תימן, ילדי של היעלמותם לפר

4,375.80 38,610.00 513470047 מ נט היסעים. בע" 22/12/2016 תי ת ״עוץ שרו שא הכלכלה לוועד ת תחבורה בנו רי בו חסידוף( רענן - היועץ )שם צי
0 49,491.00 512514001 ר דנקר רג מ בי בע" 05/12/2016 ת ״עוץ שירותי שא הסביבה והגנת הפנים לוועד ת מועצות בנו תיו ת ושירותי ד רי( עמרם - היועץ )שם ד בניז
0 35,100.00 יצחק בריק 30/10/2017 ת ״עוץ שירותי ת הרווחה העבודה, לוועד הבריאו שא ו ש הטיפול בנו שי בק
0 30,401.28 028039089 אלונה עבדי 30/10/2017 תי ת המיוחדת לוועדה ״עוץ שרו ש והבלקן מזרח תימן, ילדי של היעלמותם לפר


