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 הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא 

 ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים
 
 

 . 2010-לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, התש"ע 4-( ו18)3לפי תקנות 

 

 :  שם הספק
 מ"אס.פי.אל. תוכנה בע

  סולבוקס דיגיטל בע"מ
 קרדיט גארד בע"מ

 מחילן בע"
 י.ב.מ ישראל בע"מ

 איי.סי.אס קווסט בע"מ
 יעל תכנה ומערכות בע"מ

 תים נטקום בע"מ
 אורקל ישראל בע"מ
 ( בע"מ1993רדט ציוד ומערכות )

 סי איי סופטוור ישראל בע"מ
 מוסט טכנולוגיות תכנה בע"מ

 נס א.ט. בע"מ
 מערכות בע"מ 11ג'יניוס 

 פימנטו( –לא רשום  עסק )שםליה כהן 
 ב.י.ס. מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ

 מ.י.ה מחשבים בע"מ
 פרולינק ניהול זהויות בע"מ

 סי איי אס נטוורקינג בע"מ
 לינווייט טכנולוגיות בע"מ

 בע"מאדוונטק טכנולוגיות תוכנה ויישום 
 תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

 בע"מ ישראל אינסטרומנטס נשיונל
 ידיעון בע"מ
 tune 4)  )כינוי עסק: פורטיוןחדד רפאל 

 מטריקס אי.טי. מוצרי תוכנה בע"מ
 ( בע"מ1991אינפוגרף מוצרי נייר )

 רפי טוביה
 ונסיסט טכנולוגיות בע"מק

 מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ
 מ"בע אנקור ווי

 היטאצ'י דאטה סיסטמס ישראל בע"מ
 בע"מ גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות
 ות בע"מכיוונים אמדור מערכות וטכנולוגי

 תי אן אן טלקום בעמ

 

 .  חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת  : נושא ההתקשרות
 

 המצורפת. כמפורט בטבלה: היקף/תקופת ההתקשרות המבוקשת

 

 .שוביץ, סמנכ"ל התקשובעשהאל מובשל  וחוות דעתבטבלה מצורפת בזה 

 

 בכתב לאוניברסיטת בר אילן רשאי לפנות  ,המסוגל לבצע את ההתקשרותספק אחר אדם הסבור כי קיים 

באמצעות או   Michrazim.log@mail.biu.ac.il, באמצעות דוא"ל: 5/2018/27לא יאוחר מיום עד וזאת 

 .03-7384323: פקס

 

 האחר וכןפרטיו של הספק (, שם מלא, כתובת ומספרי טלפון)פרטיו המלאים על הפונה לציין בבירור את 

 מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.אסמכתאות 
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 חוזי שירות
 (30/9/2015-30/9/2017) זתשע" – ותשע" -המרכז לתקשוב ומידע 

 
 

הערכת שווי  ח"פ / ת"ז עוסק/ תאגיד נושא ההתקשרות 
ההתקשרות 

  שנהל
 ע"ממכולל )₪ 

 (18%בשיעור 

 )סטייה מותרת: 
 או ₪  2,500עד 

מהסך  2%
הנקוב, הנמוך 

 מביניהם(

 חוו"ד מקצועית

רוגי רישוי, תמיכה שוטפת ושד  .1
 SPLתוכנות   – גרסה

אס.פי.אל. 
 מ"תוכנה בע

מפתח התכנה, בעל הקניין הרוחני בה. לפיכך, מי  ש"חא 700 00513091207
שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, 

 היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות. 

 תוצרת קבוצת  MFמדובר בתוכנות יסוד למחשב 

SAG נה. שהספק הוא חלק ממ 

תחזוקה והמשך פיתוח מערכת   .2
 "ארכיב סטודנטים דיגיטלי" 

 
סולבוקס 

  דיגיטל בע"מ
 

פוינט -השרסולבוקס דיגיטל בע"מ רכשה את פעילות  אש"ח 70 00511069874
)היא הרלבנטית לתחזוקת מערכת תיק הסטודנט 

 מ"תבונה תעשיות תוכנה בעמחברת הדיגיטלי( 
ידי סולבוקס  ועד הרכישה עלהמערכת, שפיתה את 

 תמי שמסוגלהיתה קניין הרוחני בה והחזיקה ב
כעת, קוד מקור(.  ת)בעל לתחזק ולשפר אותה

לפיכך, מי שלפי סולבוקס נכנסה בנעליה לעניין זה. 
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ד זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, היחי
 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.

רישוי שנתי ותחזוקה למערכת   .3
 ירותי סליקה באשראי(אשראית )ש

קרדיט גארד 
 בע"מ

יצרן המערכת, בעל הקניין הרוחני בה. לפיכך, מי  אש"ח 50 00512656125
שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, 

 היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.

רישוי, תמיכה שוטפת  –"חילן"   .4
 ושדרוגי גרסה כולל תמיכה בחילן נט

 מחילן בע"
 

00520039942 

 

יצרן המערכת, בעל הקניין הרוחני בה. לפיכך, מי  אש"ח 350
שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, 

 היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.

מערכת המטפלת בתחום המשכורות והנוכחות של 
. מערכת MFהאוניברסיטה ויושבת על תשתית 

הפסקת השימוש בה המוטמעת באוניברסיטה עד ל
ומעבר למתכונת לשכת שירות )אישור פטור מחודש 

1/2015.) 

 

רישוי, תמיכה שוטפת ושדרוגי   .5
תוכנות שונות של י.ב.מ  –גרסה 

(IBM) 

 

י.ב.מ ישראל 
 בע"מ

00510067333 

 

מפתח התכנה, בעל הקניין הרוחני בה. לפיכך, מי  אש"ח 320
ם בפועל, שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברי
 היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות. 

מגוון תוכנות של חברת י.ב.מ, שמתוחזקות בלעדית 
, NOTES –על ידי החברה עצמה.)לדוגמא 

WEBSPHERE ,WEBSEAL )ואחרות 

 עד להשלמת מעבר לסביבת אאוטלוק מייקרוסופט.
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רישוי, תמיכה שוטפת, שדרוגי   .6
 QCO TOADתוכנת  –גרסאות 

 DELL SOFTWAREתוצרת 

איי.סי.אס 
 קווסט בע"מ

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי ותמיכה של  אש"ח 19 00512060716
התוכנה. לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  

 .oracle dbaמשמשת כמערכת שו"ב למוצרי 

רישוי, תמיכה שוטפת ושדרוגי   .7
  basketמערכת  – גרסה

יעל תכנה 
 ומערכות בע"מ

מפתח התכנה ויצרן המערכת, בעל הקניין הרוחני בה.  אש"ח 15 00510378771
לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב 
הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא 

 ההתקשרות. 

 נט. -מדובר במערכת לשמירה על תצורת מערכת בר

יים שירות לקו מדפסות מיינפר  .8
 INFOPRINTתוצרת

תים נטקום 
 בע"מ

בעקבות מכירת עסקי אינפופרינט בישראל לידי מלם  אש"ח 250 511489429
תים, כולל הצוות הטכני, ציוד ומלאי חלקי החילוף, 

ועסקת ההסבה מאת מלם תים אל תים נטקום 
. לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין 2013מחודש יולי 

היחיד המסוגל לבצע  ו/או לפי מצב הדברים בפועל,
 את נושא ההתקשרות.

רישוי, תמיכה שוטפת, שדרוגי   .9
 תוכנות אורקל –גרסאות, תשתיות 

אורקל ישראל 
 בע"מ

 

00512200502 

 

יצרן התשתיות והתוכנה, בעל הקניין הרוחני בהן.  אש"ח 600
לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב 

את נושא  הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע
 ההתקשרות.

רישוי, תמיכה שוטפת, שדרוגי   .10
 NetFlowתוכנת  –גרסאות 

Tracker 

רדט ציוד 
ומערכות 

 ( בע"מ1993)

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי ותמיכה של  אש"ח 8 00511830077
התוכנה. לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  

 ת תקשורת.תוכנת בקר



 אגף תקשוב               

 לשכת סמנכ"ל תקשוב                 

  

ICT Division 

Office of the Deputy Director 
General for ICT - CIO 
 

 

Tel: 072-2644800  :טל  Fax: 03 5344446 :פקס Assael.Movshovitz@mail.biu.ac.il  

Bar-Ilan University, Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il , ישראל52900אילן, רמת גן -אוניברסיטת בר •   

 

רישוי, תמיכה שוטפת, שדרוגי   .11
 ACF2תוכנת  –גרסאות 

סי איי סופטוור 
 ישראל בע"מ

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי ותמיכה של  אש"ח 55 00512762584
התוכנה. לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  

. CAרת מערכת לאימות גישה מאובטחת של חב
 MF.מיושם במחשב 

רישוי, תמיכה שוטפת, שדרוגי   .12
 ADAREORתוכנת   –גרסאות 

מוסט 
טכנולוגיות 
 תכנה בע"מ

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי ותמיכה של  אש"ח 22 00512803156
התוכנה. לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  

 ADABUSנוי קבצים ב מוצר שמאפשר שי

13.  FDR  
FAST DUMP RESTORE 

 MVSעבור 

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי ותמיכה של  אש"ח 21 00520040122 נס א.ט. בע"מ
(. לפיכך, Inovationהתוכנה )גיבוי ושיחזור של חברת 

לפי מצב הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את 
 נושא ההתקשרות. 

טפת, שדרוגי רישוי, תמיכה שו  .14
 Syncsort forתוכנת  –גרסאות 

Z/OS 

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי ותמיכה של  אש"ח 57 00520040122 נס א.ט. בע"מ
התוכנה. לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  

 . MFתוכנת מיון למחשב 

15.  
 

 –רישוי, תמיכה ושדרוגי גרסאות 
 .SPSSנות תוכ

 

 11ג'יניוס 
 מערכות בע"מ

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי ותמיכה של  אש"ח 116 511315368
התוכנה. לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  
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 תוכנות סטטיסטיקה 

אתר  InSourceתחזוקה ופיתוח   .16
 האינטרנט של האוניברסיטה

 ליה כהן 
 עסק  )שם

 –לא רשום 
 פימנטו(

מפתח אתר האינטרנט של האוניברסיטה, בעל מנוע  אש"ח 45 00306147562
התוכן של האתר ובעל קוד המקור. לפיכך, מי שלפי 

זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 
 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות. 

רישוי, תמיכה שוטפת, שדרוגי   .17
 Net-Passתוכנת  –גרסאות 

ב.י.ס. מערכות 
תוכנה 

מתקדמות 
 בע"מ

מפתח התכנה, בעל הקניין הרוחני בה. לפיכך, מי  אש"ח 59 00512555541
שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, 

 היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות. 

תוכנה ייחודית לעבודה רצופה עם כמה יישומים 
 .MFפתוחים על מחשב 

תוכנת  –שוי, שדרוגי גרסאות רי  .18
SAS 

מ.י.ה מחשבים 
 בע"מ

00510860380 

 
הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי התוכנה.  אש"ח 87

לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע 
 את נושא ההתקשרות.  

 תוכנה סטטיסטית

פיתוח, רישוי, תמיכה שוטפת,   .19
 IDמערכת  –שדרוגי גרסאות 

Management 

פרולינק ניהול 
 זהויות בע"מ

מפתח המערכת בעל קוד המקור. לפיכך, מי שלפי  אש"ח 500 00512313768
זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

  המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות

פרויקט ניהול זהויות שפותח ומפותח עבור 
 האוניברסיטה. 
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אס. פי. אל.   ADABASייעוץ   .20
 ה בע"מתוכנ

מומחה בלעדי מטעם היצרן, שמלווה את המערכת  אש"ח 175 00513091207
ים. המערכת עומדת מהקמתה למעלה משלושה עשור

לצאת משירות בעוד כארבע שנים ועקומת הלימוד 
שלה היא ארוכה בשל מורכבותה  ולמעשה אין בפועל 
מישהו אחר שיכול לתת מענה לצרכי האוניברסיטה. 

לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב 
הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא 

 ההתקשרות. 

 ADABASהתמחות ייחודית למערכות ידע, ניסיון ו
 למיינפריים.

-NOTESפיתוח ותחזוקה בסביבת   .21

DOMINGO 

סי איי אס 
נטוורקינג 

 בע"מ

אש"ח  790 00512903840
לשנה 

 ראשונה 
ולאחר מכן: 

אש"ח  500
 לשנה

מפתח היא אס טכנולוגיות מידע בע"מ ג'י.טי.חברת 
 2014פעילות החברה נמכרה בחודש מאי התכנה. 

לפיכך, מי שלפי לחברת סי איי אס נטוורקינג בע"מ. 
זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות. 

בפיתוח מודולי ליווי ופיתוח מיוחד לאוניברסיטה 
 , למעלה מעשור.המערכת המשך מהקמת

אתרי ופיתוח ת תשתית תחזוק  .22
 האינטרנט המחלקתיים

לינווייט 
טכנולוגיות 

 בע"מ

אתרי בשיתוף האוניברסיטה את  הספק פיתח אש"ח 360 00514840156
האינטרנט המחלקתיים של האוניברסיטה על גבי 

שבוצעה ע"י הספק. לפיכך,  2דרופלתשתית בסיסית 
מצב הדברים מי שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי 

 בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות. 

בעלת היכרות מעמיקה שאין שניה לה, בפרויקט דולב 
 .2בכל הקשור לתשתית דרופל 

http://havarot.justice.gov.il/CompaniesDetails.aspx?id=511940967
http://havarot.justice.gov.il/CompaniesDetails.aspx?id=511940967
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 מערכת –תמיכה ופיתוח המשך   .23
ERP נט" מבוססת -"בר

ORACLE 

אדוונטק 
טכנולוגיות 

תוכנה ויישום 
 בע"מ

513237131 
 

חר במכרז פומבי שפורסם הנבהחברה היא הספק  אש"ח 150
 ERP ORACLEבקשר עם יישום מעבר מערכת 

הספק . R12נט( לגרסה -בשימוש האוניברסיטה )בר
בעל ידע וניסיון ייחודיים: ביצע את ניתוח הפערים 

(GAP שהגדיר את הפער שנדרש לגשר בין שתי )
גרסאות התכנה, היה שותף מרכזי בביצוע הפרוייקט 

מכלול ההיבטים של  ומכיר את 12המעבר לגרסה 
וטמעת באוניברסיטה, כמו כן המהלוגיסטית מערכת 
בפרוייקט דומה מיומנות קודמת מאונ' ת"א ב מחזיק

ולפיכך בעל מומחיות מיוחדת וייחודית לצרכי 
לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד האוניברסיטה. 

 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  

 רישוי, תמיכה שוטפת, שדרוגי  .24
 ORIGINתוכנות  –גרסאות 

תשתית ייעוץ 
 מדעי בע"מ

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי ותמיכה של  אש"ח 22 513215814
התוכנה. לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  

רישוי, תמיכה שוטפת, שדרוגי   .25
 LABVIEWתוכנות  –גרסאות 

 נשיונל
 אינסטרומנטס

 בע"מ ישראל

מפתח המערכת בעל קוד המקור. לפיכך, מי שלפי  אש"ח 30 00512044488
זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

  המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות

תוכנה המשמשת חוקרים בהנדסה ובפקולטות 
 נוספות.

 –רישוי, פיתוח ותחזוקה שוטפת   .26
 תכנת פריא"ל

 ידיעון בע"מ

 

 אש"ח 70 513225987
 בקמפוס משתמשים בה ל"פריא תכנתמפתחות 

 ףמוסי וגם בשוטף שמתחזקומי  לקורסים לרישום
לפיכך, מי  .אוניברסיטהה בקשתפי ל נוספים פיתוחים

שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, 
 היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות. 
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ודנטים החדשה נחוץ עד למעבר למערכת מינהל הסט
 (.2017הנמצאת בפיתוח )תושלם עד סוף 

 

טלפוניית  -תמיכה, רישוי ושירות   .27
IP  

 חדד רפאל 

)כינוי עסק: 
 פורטיון

 (4 tune 

 
 אש"ח 20 022065403

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לתמיכה ושירות של 
מערכות היצרן. הקים את התשתית באוניברסיטה 

לפי מצב הדברים  לרבות תוכנה מוטעמת. לפיכך,
 בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  

 

רישוי, תמיכה שוטפת, שדרוגי   .28
 LINUXמערכת הפעלה  –גרסאות 

 RedHatתוצרת 

מטריקס אי.טי. 
מוצרי תוכנה 

 בע"מ

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי ותמיכה של  אש"ח 50 00511072399
בפועל, היחיד  התוכנה. לפיכך, לפי מצב הדברים

 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  

אינפוגרף מוצרי  רכש תלושי שכר  .29
( 1991נייר )

 בע"מ

בעלי הקניין הרוחני בגלופה למתן השירותים  אש"ח 60 00511582264
לאוניברסיטה. לתקופת הביניים עד להשלמת מעבר 

 לשירותי חילן במתכונת לשכת שירות.

גי רישוי, תמיכה שוטפת, שדרו  .30
 תוכנת יבואון –גרסאות 

 056090939 רפי טוביה

 
מפתח המערכת. לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין  אש"ח 45

ו/או לפי מצב הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע 
 את נושא ההתקשרות.

 'נט-ברמערכת ה'לבאופן הדוק המערכת מקושרת 
(ERPהמוטמע )באוניברסיטה ת. 
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ונסיסט ק   PrintBosתחזוקת מערכת   .31
טכנולוגיות 

 בע"מ

 קונסיסט טכנולוגיות בע"מ רכשה את פעילות אש"ח 54 512748658

PrintBos  .הנציג המורשה והבלעדי. לפיכך, בישראל
לפי מצב הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את 

 התקשרות.  נושא ה

מערכת לשילוב הדפסות מיוחדות )כדוגמת צ'קים / 
 שוברים( דרך המערכות המרכזיות של האוניברסיטה

רישוי, תמיכה שוטפת, שדרוגי   .32
 תוכנת מטאור –גרסאות 

מטאור פלוס 
למערכות מידע 

 בע"מ

מפתח המערכת. לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין  אש"ח 15 513290155
רים בפועל, היחיד המסוגל לבצע ו/או לפי מצב הדב

 את נושא ההתקשרות.

 מערכת .יום כל למערכת המטבעות שעריהעברת 

 (.ERP' )נט-בר' למערכת בטבורה שמחוברת

חומרה קיימת  –שדרוג ושירות   .33
 FAS2020מערכות אחסון וגיבוי 

  Netappמתוצרת 

 

 אש"ח 65 512943887 מ"בע אנקור ווי
ל. לפיכך, לפי מצב הנציג המורשה והבלעדי בישרא

המסוגל לבצע את נושא  הדברים בפועל, היחיד
 אנקור תשתיות מיזוג חברת ההתקשרות. בעקבות

 לשירות זה,  כספק יחיד מ, שאושרה בעבר"מחשוב בע

 מ."בע ווי אנקור תוך אל

 מערכות אחסון וגיבוי המותקנות באוניברסיטה.

 חומרה קיימת  –שירות   .34
 פריים המיינ מחשבל סוןחא מערכת

   מתוצרת היטאצ'י

היטאצ'י דאטה 
סיסטמס 

 ישראל בע"מ

 

הנציג המורשה והבלעדי בישראל. לפיכך, לפי מצב  אש"ח 70 00511468845
הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא 

 ההתקשרות.  
 

http://havarot.justice.gov.il/CompaniesDetails.aspx?id=512748658
http://havarot.justice.gov.il/CompaniesDetails.aspx?id=512748658
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  UPS –מכירה התקנה ותחזוקה   .35
 NETIONמתוצרת 

גמאטרוניק 
תעשיות 

 אלקטרוניות
 בע"מ

למערכות מתוצרת הנציג המורשה והבלעדי בישראל  אש"ח 150 520041872
NETION  ולדגמים המופצים ומשווקים מסדרת

GNET לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד .
 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  

  –תקנה ותחזוקה מכירה ה  .36
 Hitachi ם תוצרתמקרני

כיוונים אמדור 
מערכות 
ות וטכנולוגי
 בע"מ

הנציג המורשה והבלעדי בישראל למקרנים. לפיכך,  אש"ח 75 511654311
לפי מצב הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את 

 נושא ההתקשרות. 

  –מכירה התקנה ותחזוקה   .37
 SGIמוצרי 

תי אן אן 
 טלקום בעמ

הנציג המורשה והבלעדי בישראל. לפיכך, לפי מצב  אש"ח 100 510591910
הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא 

 ההתקשרות.

 
 

 
  ים בסכומים אלו, אם בכלל.מתחייבת להזמין שירות אינהכל הסכומים הינם מוערכים. האוניברסיטה 
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