
סוג הפריט שנרכששם חבר הכנסת
מועד רכישה

 המקורי
עלות הרכישה

 המקורית
עלות הרכישה 

בניכוי פחת
הערות

16gb07/11/20122,9172,917 3אייפד אביטל דורון

I308/11/20123,6503,650מחשב אדטו רחל

520E03/06/20132,4251,540מחשב לנובו אוחיון שמעון

LED03/06/2013600381מסך אוחיון שמעון

520E30/01/20123,9443,341מחשב לנובו אורלב זבולון

837030/01/20122,1111,788מדפסת ברדר אורלב זבולון

510/07/20133,4993,499אייפון אטיאס אריאל

I502/05/20126,5002,604מחשב נייד איציק דליה

7I06/05/20125,5572,246מחשב נייד איציק דליה

2406/05/20121,624800מסך מחשב איציק דליה

3230/07/20121,8721,283טלויזיה איציק דליה

4G08/05/20122,9492,949אייפד אלדד אריה

21010/10/2012509509סורק קנון אלדד אריה

1307/02/20126,8006,800מחשב נייד מק בוק אלסאנע טלב

10728/02/2012700700מצלמה קנון אלסאנע טלב

07/05/2012700700מצלמה פוזיאלסאנע טלב

05/01/20121,29938פקס לייזר סמסונגבן אליעזר פואד

4.304/04/2012800261מכשיר ניווט בן אליעזר פואד

S414/06/20133,4002,634סמסונג גלקסי בן אליעזר פואד

4S 16GB16/01/20124,0312,093אייפון ברכה מוחמד

LACIE10/05/2012599599כונן חיצוני וילף עינת

6408/06/20123,8993,899אייפאד חסון אכרם

08/06/2012700700מצלמה דיגיטליתחסון אכרם

6424/09/20124,5394,539אייפאד חסון אכרם

6424/09/20124,5394,539אייפאד חסון אכרם

רכישות פריטים שנקנו מתקציב הקשר עם הציבור על ידי חברי כנסת שסיימו כהונתם



סוג הפריט שנרכששם חבר הכנסת
מועד רכישה

 המקורי
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 המקורית
עלות הרכישה 

בניכוי פחת
הערות

102506/05/2012640640מדפסת לייזר חסון יואל

01/04/2012899899מסך מחשב פיליפס כחלון משה

29/11/2012825440מסך מחשב פיליפס לנדאו עוזי

82529/01/2013731414מדפסת משולבת ברדר לנדאו עוזי

11/12/20136,1804,557מחשב נייח דללנדאו עוזי

HP 6500A01/03/2012699699מדפסת מולה שלמה

01/05/20132,9681,831מחשב נייד דל אינספירשיוןמועלם רפאלי שולי

01/05/2013622384"21.5מסך פוגיקום מיכאלי אברהם

01/05/2013622384"21.5מסך פוגיקום מיכאלי אברהם

505/05/20133,6072,233מחשב נייד תצורה מיכאלי אברהם

209/06/20132,6491,691מחשב נייח תצורה מיכאלי אברהם

09/06/20133,5342,256תוכנת אופיס+2מחשב נייח תצורה מיכאלי אברהם

25/04/2012557312מצלמת וידיאו סמסונגניסים זאב

651017/06/20131,440926מדפסת ברדר ניסים זאב

2228/10/2013650465מסך לד ניסים זאב

HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS06/03/20131,461857פקס פייגלין משה

07/04/2013450316דו קוי - 2378טלפון פנסוניק פייגלין משה

CLP 680 ND04/03/20142,3001,806מדפסת פייגלין משה

WD 4TB16/05/20141,0621,062כונן חיצוני פייגלין משה

WD 4TB16/05/20141,0621,062כונן חיצוני פייגלין משה

DELL VOSTRO 547003/12/20143,2003,200מחשב נייד פייגלין משה

S510/09/20143,1293,129גלאקסי פייגלין משה

23/01/20121,3001,300מגרסה פיניאן ציון

23/12/20132,2431,674אייפד איירפרנקל רינה

lcd16/01/20122,9751,545 42טלויזיה צרצור אברהים

HP SLEEKBOOK30/04/20133,8612,380מחשב נייד צרצור אברהים

16GB30/04/20133,1401,936 4אייפד צרצור אברהים

NAVY11/03/20136,5003,829 סמסונג 13.3מחשב קול עדי

201024/04/20134,9523,339אופיס +ASUS UX31A-R4005Hמחשב נייד קלדרון רות
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786001/06/20131,219814מדפסת ברדר קריב יפעת

נמכר לבית הנשיא408/05/20132,3992,007אייפון ריבלין ראובן

8GB11/01/20123,0003,000 4אייפון שאמה הכהן כרמל

HP 6500A09/05/20121,043439מדפסת שטרית מאיר

27/05/2014674674מדפסת משולבת ברדר שטרית מאיר

14/05/20123,9483,948אייפדשמחון שלום

samsung 900*3c21/02/20136,5003,765מחשב נייד שמיר יאיר

15.322/04/20122,5002,500י 'מחשב נייד פוגשנאן שכיב

21/09/20124,3003,977מחשב נייד דלשנלר עתניאל

LENOVO U31031/05/20133,0931,959מחשב תמנו שאטה פנינה

02/02/20143,4082,620מחשב לפי מפרטתמנו שאטה פנינה

02/02/2014591454מסך פיליפס תמנו שאטה פנינה


