
טקסט כותרתשם הספקתאריך יצירת ההזמנה
כ ערך הזמנה במטבע מקומי כולל "סה

מ"מע

ביצוע חשבוניות במטבע מקומי כולל 

מ והצ"מע

                       210,278.25₪                       217,092.92₪.לגיטימציה נגד ישראל- כנס בינלאומי בנושא המאבק בדהמ"איסתא ישראל בע17/02/2016

                       146,250.00₪                       146,250.00₪לגי- של ידיעות אחרונות בנושא תופעת הדהYNET וועידת ידיעות אחרונות בעמ04/04/2016

                         50,000.00₪                         50,000.00₪לגיטימציה- קיום מושב משפטי בנושא המאבק המשפטי בדה(צ"חל)המרכז הבינתחומי הרצליה 22/06/2016
                             49,725.00₪                             49,725.00₪ שירותי ייעוץ וליווי מקצועי בתחום התודעהכהן יונתן חיים22/06/2016

                       177,582.74₪                       177,700.00₪ בוושינגטון תשלום עבIAC ביתן מוצרים ישראליים בכנס ערבות הירדן. א. מ15/09/2016

                       417,095.50₪                       783,230.00₪ ביצוע מיזם משותף עם ארגון מכבי תנועה עולמית לקיוםמכבי תנועה עולמית27/11/2016

                       200,000.00₪                       200,000.00₪ התקשרות עם ארגון מעלה לביצוע כנס בנושא אחריות תאג)עסקים מנהיגים אחריות חברתית - מעלה27/11/2016

                    1,405,381.78₪                    1,960,124.40₪מרכז הרב" פעילות במאבק בדה לגיטימציה לבני נוער עם המרכז הרב תחומי ליזמות ומצוינות לבנ16/01/2017

                       292,500.00₪                       292,500.00₪ באישור וועדת מכרINTV התקשרות עם חברת קשת לוועידת מ"שידורי קשת בע05/03/2017

14/05/2017Zionist Federation3,241,827.61₪                    3,239,421.34₪ התקשרות עם הפדרציה הציונית בבריטניה למטרת ארגון ו                    

                    1,621,521.92₪                    2,742,467.50₪ג באמצעות הנעה לפעילות ש" פעילויות בנושא המאבק בדלישיבת אש התורה28/05/2017

                         79,000.00₪                         79,000.00₪ מיזם משותף עם המכון למדיניות ואסטרטגיה במגרת כנס(צ"חל)המרכז הבינתחומי הרצליה 14/06/2017
                           129,960.03₪                           353,951.21₪פ החלטת וועדת" שירותי יעוץ אסטרטגי תקשורתי למשרד עמ"בע. אס.סי.י'ג' דוידוביץ/ קרמר 08/08/2017

                       572,572.00₪                    1,814,131.00₪ התקשרות עם ארגון מעלה במיזם משותף לקיום פרויקטים)עסקים מנהיגים אחריות חברתית - מעלה07/11/2017

                       233,993.88₪                       632,287.00₪לאה- מזמין.  אירוח אגודת הסטודנטים האירופי בישראלהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישרא21/11/2017

                       350,317.00₪                    3,500,419.00₪יאיר פריימן שור: מזמין.  פרוייקט הסברה בבקעת הירדןערבות הירדן. א. מ27/11/2017

                                    ₪-                    2,850,339.00₪י סיורים ביהודה ושומרון וביצוע כנס" קידום פעילות עשומרון. א. מ06/12/2017

                                    ₪-                    7,081,880.00₪מש. ל"ג בתיכונים ובקמפוסים בחו" עבור תוכנית נגד דלסוכנות היהודית19/12/2017

                    1,262,466.50₪                128,000,000.00₪הזמנה מותנית בחתימ.  מיזם משותף למאבק דה לגיטימציהקונצרט26/12/2017

                       237,500.00₪                    5,995,499.67₪ תהליך תיחור חברה למדידה ובקרה על המשרד לנושאים אסבריטמן אלמגור זוהר26/12/2017

                       315,641.50₪                       450,000.00₪ מיזם משותף לקיום סמינר משפטנים בינלאומי במאבק הדללשכת עורכי דין18/01/2018

                       726,182.00₪                    1,061,384.00₪ ביצוע מיזם משותף עם ארגון מכבי תנועה עולמית לקיוםמכבי תנועה עולמית15/04/2018

                         40,120.00₪                         40,120.00₪ עבור משלחת של הסתדרות עובדי המדינה לוועידה הרב שנהעמותה לקידום מודעות חברתית ולהעשרת05/06/2018

                                    ₪-                    1,884,100.00₪ מיזם משותף להכשרת סטודנטים כמומחים למאבק בדה לגיטבית ספר לתיירות בישראל בעמ14/10/2018

21/10/2018THE ARISE FOUNDATION, INC42,903.90₪ג והחרם הכלכלי" השתתפןת ונתינת חסות בכנס בנושא הדל                         -₪                                    


