
מציע זוכהועדת רכש' מסנושא הצעת המחירתאריך

שרלי שוורץ4316התקנה והפעלת מערכת מאגר וואטסאפ רשותי 02.01.2019

מלם שכר4317תפעול וסליקה מערכת תשלומי מעסיק , שרותי בקרה02.01.2019

מ "אגד הסעים בע4318טיול נוער לחרמון- השכרת אוטובוסים 02.01.2019

לנדאו יצרני וילונות. ש4319ס שלהבת בנים" בי10+13וילונות לבניין 02.01.2019

נועם גנית- יק פלור 'מג4320מראות ניידות לשלוחת בית חשמונאי02.01.2019

מ "פרנט הנדסת מערכות וניהול פרויקטים בע4321שרותי ייעוץ בתחום תכנית אב לעיר חכמה במועצה02.01.2019

הפיגרף4322מדליה ותליון עם שרוך לצעדת הרצל09.01.2019

הפיל הורוד4323הדפסת פליירים עבור מחלקות המועצה09.01.2019

מרחבים4324 גני ילדים2- לm21תכנון מרחב , עיצוב09.01.2019

עד מובייל-תל4325מכירת טלפונים ניידים משומשים09.01.2019

הום סנטר4326ציוד גינון לגני ילדים במועצה09.01.2019

מ"אקטיב ויזין בע4327פרסום צעדת הרצל וטור גזר בעיתונות09.01.2019

גריעה במחלקות4328גריעת פריטים09.01.2019

מ"בע (1987)אופק צילומי אויר 4329רכישת אורטופוטו של תחום שיפוט המועצה22.01.2019

מ"עמיאור חברה לעבודות חשמל בע4330בדיקות חשמל במוסדות המועצה22.01.2019

מ"מד מים רימונים בע4331אספקה והתקנת מערכת קריאה מרחוק22.01.2019

מ"נטקור פתרונות תקשורת בע4332שרת מערכת סיסטם ואחסון מרכזי במועצה22.01.2019

שרון גרינברג ליאור4333סדנת כתיבה למנויי הספריה22.01.2019

מ"ירף בע'שפת הג4334סדנת תקשורת ללא אלימות בגני הילדים22.01.2019

גריעה בגני הילדים במועצה4335גריעת פריטים22.01.2019

מ" בע1974חברת לנפלסט 4336לוחות שטיחים לגני ילדים במועצה30.01.2019

מ"וואן שילוב מערכות בע4337ציוד מחשוב למחלקות המועצה30.01.2019

2019ח  פרוטוקול ועדות רכש "דו



מ"טולי גן בע4338ציוד משחקים לגני ילדים30.01.2019

מרכז החשמל 4339ציוד חשמלי לגני ילדים30.01.2019

לנדאו יצרני וילונות. ש4340וילונות למשרדי המועצה06.02.2019

hpחברת 4341מרשם אוכלוסין  למחלקת הגביה06.02.2019

ר מיכל שיראל"ד4342שירותי הסדרת הרצאות לספרות עברית בספריה06.02.2019

דומן מהנדסי חשמל.א' אינג4343שירותי ייעוץ והכנת מכרז מסגרת בתחום תאורה רחוב לד למועצה06.02.2019

גריעה במחלקות4344גריעת פריטים06.02.2019

מימי אשרוב20194345פעילות לגנים ליום העצמאות 06.02.2019

חניון אשבל4346לינה בחניון בטיול הכנה לפסח14.02.2019

מילמן4347מדליה ותליון עם שרוך לצעדת הרצל18.02.2019

מ"שמר בטיחות והנדסה בע4348מבדקי בטיחות במתקני ספורט28.02.2019

אגוז פתרונות אחסון חכמים4349חינוך שעלבים.מחסן לאולם ספורט ק28.02.2019

מ"סככות טליה בע4350הצללה לגני ילדים28.02.2019

גריעה בגני הילדים במועצה4351גריעת פריטים28.02.2019

מ"נטקור פתרונות תקשורת בע4352'ס איתן שלב ד"עבודות וציוד תקשורת בבי06.03.2019

מ"הוצאות קרן ירושלים בע4353'ך לבוגרי כיתות ו"ספרי תנ06.03.2019

מ"שרגאי דגלים וסמלים בע4354דגלים ליום העצמאות06.03.2019

מ"בע. ק.קבוצת גולף א20194355פסח - תווי קנייה למתנדבים ופנסיונרים 06.03.2019

מימי אשרוב4356פעילות מוסיקלית בנושא תופים לגני ילדים במועצה06.03.2019

מ"מאונטין בע.ג4357תרמיל גב למתגייסים06.03.2019

גריעה בגני הילדים במועצה4358גריעת פריטים06.03.2019

רות גלנטי4359 לאוכלוסיית נשים במועצהNLPסדנת 11.03.2019

בועז ארדה, בר לב מררי', מידד הלוי ושות4360עריכת ביקורת בוועדים המקומיים17.03.2019

טובול שמעון4361העמסה והובלת שלג למועצה17.03.2019

משה לוגסי4362דלת מעכבת פריצה למבנה מגב כפר בילו17.03.2019

חברת תובנות4363מערכת מידע וסקרים להנהלה17.03.2019

מ"תמיר מחשבים בע4364משכל- מערכת לניהול תיקי מטופלים 27.03.2019

א פורייה"אנ4365אירוח ולינה לסמינר רכזי נוער במועצה27.03.2019



וילונות רפאל4366וילון גלילה לחדר ישיבות הגדול במועצה27.03.2019

עמותת מכון השבת והגאולה4367תחזוקה והרחבת עירובין בישובי המועצה27.03.2019

גריעה מחלקות המועצה4368גריעת פריטים27.03.2019

ר אורנה אפשטיין"ד4369ל"התקשרות עם רופאה התפתחותית משכ27.03.2019

קרולינה ייעוץ לחרום4370ר"שרותי ייעוץ לקראת ביקורת שרות חרום ופקע31.03.2019

מ"יוגנד פולו וידאו בע4371מצלמות לגני ילדים 31.03.2019

מ"הוביז בע4372רכישת רחפן למחלקת בטחון31.03.2019

מיגון טק4373ס גני ילדים"התקנת מערכת טמ31.03.2019

מ"יונייטד סיטס בע4374ריהוט בית הרצל קיבוץ חולדה31.03.2019

הבודק4375 ברכות בתחום שיפוט המועצה6- ביקורת בטיחות ל04.04.2019

מתפרת אחים סוסו4376תלבושת להורה גזר02.05.2019

חיים בעץ הגשמה ביצירה4377ריהוט עץ לגן מודולרי בכפר בן נון02.05.2019

תעשיות בית אל4378ס"ספר מאו- בדיקה תקופתית 02.05.2019

דוד זקס4379שרותי ניהול קתדרה12.05.2019

מ"וואן שילוב מערכות בע4380ציוד מחשוב למשרדי המועצה וגן ילדים12.05.2019

מ"טולי גן בע20194381משחקי קופסא גני ילדים 12.05.2019

ארץ אהבתי4382שבת קהילה בית הארחה עין גדי12.05.2019

רהיטי הכח4383ריהוט משרדי למחלקות המועצה12.05.2019

אורבניקס4384שרותי ייעוץ והכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר15.05.2019

צחובוי סמלים מדליות דגלים20194385. אוזניות במארז חיוך לקייטנת קייץ15.05.2019

גיל תייר אספקת חול ואחזקת גנים בעמ4386אספקה והתקנת משטחי דשא זהירות בדרכים לגני ילדים15.05.2019

חוויה ותוכן4387סדנת אסקייפ בוקס לתנועות הנוער15.05.2019

ענת מור אבי4388ס איתן סתריה"בניין בי- עיצוב אדריכלי 20.05.2019

צחובוי סמלים מדליות דגלים4389חולצות ממותגות ליום תנועת הנוער20.05.2019

מ"וואן שילוב מערכות בע4390מחלקת דת- ציוד מחשוב למערכת חיבור שירת הים 20.05.2019

סנאריו4391 פעילויות8- פעילות לייזר טאג לתנועת הנוער 20.05.2019

'שמואל שמעון ושות4392מתקני משחק חצר לגני ילדים20.05.2019

חיים רובין4393מאמנט- שירותי מאמן בחוג ספורט 04.06.2019

הילה כהן גולן2019-20204394רכז מאמנט 04.06.2019



מ"ספורט גום בע2019-20204395ביגוד לחוגי ספורט 04.06.2019

שריג אלקטריק בעמ20194396השתלמות - סיר טיגון לעובדי המועצה 05.06.2019

נשומה רינת קונאי20194397סדנאות לקייטנת קייץ 05.06.2019

ינוס תעשיות בטיחות אש בעמ.א4398רכש והתקנת מערכת גילוי אש05.06.2019

מכון דוידסון לחינוך מדעי4399חוג מדע למצויינים באשכול הפיס05.06.2019

ולי פלד'ג4400ס שדות איילון"עיצוב ופיקוח חצר לימודית בי05.06.2019

מ"וואן שילוב מערכות בע4401רכישת אייפדים לישיבות מליאת המועצה05.06.2019

מ"מתקני פסגות בע4402פרויקט הקמת מתקני משחר לגני ילדים- תוספת הזמנה 05.06.2019

שרון ושחר לבני4403סרט תדמית למיתוג דרך היין במועצה12.06.2019

דוד זקס4404הבהרה- שירותי ניהול קתדרה 12.06.2019

אייל גארי4405מדריכי טיולים למבוגרים במועצה20.06.2019

קופצים רוקדים4406ה'מתחם נינג- שני ימי שיא אדרנלין 20.06.2019

מוניטין4407חינוך- מטבעות שוקולד לפתיחת שנה 20.06.2019

מוטי חןן שירותים מוניציפליים4408שירותי גיבוש וליווי תכנית עבודה מקושרת תקציב25.06.2019

אפרימי טל, סלע רותם4409מאמן ליגת מאמנט25.06.2019

דפנה עטייה4410שופט ליגת מאמנט 30.06.2019

גל חן- ורולדר שמואל 4411מדריך התעמלות אומנותית30.06.2019

ניו לינאו סינימה ישראל4412ב"ערב הוקרה סרט וארוחה למתנדבי מג30.06.2019

מיגון טק4413התקנת מערכ טמס ברכבי ההסעות של המועצה03.07.2019

מ"אושרה הפקות בע4414מסע אופניים סתריה- ארוע בטיחות בדרכים 03.07.2019

גדרון הפקות4415הפקת סרטון עובדים03.07.2019

גל ספורט בעמ-בש2019-20204416ציוד ספורט לחוגי המועצה  07.07.2019

חוות לכיש20194417במה וציוד ליריד חוגים 07.07.2019

רינה עמשלם4418חוג ספורט פלדנקרייז07.07.2019

מ"ארמה ניתוח מידע בע4419עריכת שאלון דיגיטלי וניתוח נתונים ביקורת ועדים מקומיים07.07.2019

ח"ברסקי את ברגר רו4420ביקורת בנושא ועדים מקומיים07.07.2019

אקספרט כושר קרבי בעמ4421כושר קרבי- מאמן חוג הכנה לצבא 07.07.2019

ליאור אבני בעמ4422כנס קרקעות ונחלות- הגברה וצילום במעגל סגור 07.07.2019

גליה להב4423חוג כלבנות טיפולית10.07.2019

מעוז טריאתלון4424חוג ספורט טריאתלון10.07.2019

מ"טוהר מקוואות בע4425שיפוץ מקווה פתחיה10.07.2019

החברה להגנת הטבע4426חוגי סיירות במועצה10.07.2019

כנפיים של קרמבו4427כנפיים של קרמבו- פעילות לתנועת הנוער 10.07.2019

חוות לכיש20194428במה וציוד לארוע בימות פייס 10.07.2019

מלון ליר גדרה4429משלחת גרמניה למועצה- אירוח מלון 15.07.2019



גרפי.סטודיו לוקה ע4430ס איתן"בטי- ייצור והתקנת מדבקות קיר 24.07.2019

מ"ספייסטק בע4431ס איתן סתריה"ריהוט מיוחד לבי24.07.2019

יונית רחמני4432שירותי הפעלת חוג אומנות לילדים24.07.2019

בעמ. ש.הרשתות הכחולות א4433טניס שולחן לגימלאים- חוג ספורט 24.07.2019

ס"עושות בי+ מ "שלוש דרימס בע4434ס הרצוג ושדות איילון"הצטיידות וישום עיצוב חדרי הכלה בי29.07.2019

בת חן תדמור4435עיצוב הצטיידות וישום עיצוב חלל רב תכליתי בספריה איתן29.07.2019

אם טירם.אר.טי4436ס איתן סתריה"שולחנות וכיסאות לבי04.08.2019

מ"טולי גן בע4437תוספות- משחקי קופסא גני ילדים  07.08.2019

מ"ארמה ניתוח מידע בע4439שרותי ניהול וטיפול בקולות קוראים20.08.2019

ארז קלמוביץ4440חוג פסיכודרמה לילדים עם צרכים מיוחדים20.08.2019

אביזר סחר בעמ4441אספקה והתקנת וילונות לבית ספר איתן20.08.2019

דגני עידו4442פעילות משחק מטמון לתושבי המועצה20.08.2019

מירב בן אדיבה4443מאמן ליגת מאמנט22.08.2019

מילגם בעמ4444קריאה ידנית של מדי מים בישוב בית חשמונאי22.08.2019

עמותת ספרי מפתח4445ספק יחיד עמותת ספרי מפתח- ספרייה ניידת 26.08.2019

ולי פלד'ג4446שדות איילון- תכנון חצר בית ספר 28.08.2019

צחובוי סמלים מדליות דגלים4447הנוער' יח- כובעים לפתיחת שנה 28.08.2019

בוטל4448אספקה ותחזוקת מערכות מידע לניהול מערך אחזקה28.08.2019

ברזיק פתרונות ניהול בעמ4449פיקוח ובקרה בתי ספר יסודיים, ייעוץ ליווי חשבונאי.ש28.08.2019

יערה בן הראש4450רכז לתכנית בריאות למועצה02.09.2019

רובוכייף בעמ4451אשכול פיס- חוג רובוטיקה 04.09.2019

גלבוע שירותי ארכיונאות4452שרותי סריקה ומפתוח תיקי נישואין15.09.2019

חן ויטנר4453ס עתידים"בי- תכנית גינה לימודית 24.09.2019

מ"פלדר נוף בע4454תחזוקה למגרשי שחבק בתחום המועצה24.09.2019

לירן מלכה הפקות4455מרוץ הבוזולה- מייצגים ודמויות שטח 24.09.2019

 בעמ2012טלאל חזן 4456אספקה והתקנת תמרורים בודדים למועצה27.10.2019

טלי כהן אנדרסון' אד4457יועץ נגישות למועצה27.10.2019

,רוני מצליח, רחל פאר, אבי בן רפאל, גורם אנושי4458ס במועצה"בדרים בבי.פעילות בנושא ב27.10.2019

מוזה נענית4459אירוח יום עיון לחברי מליאה והנהלה30.10.2019

קובי מליק, יאיר אנגלברג4460סדנא למיומנות חברתית והעצמה רגשית לנוער30.10.2019

החברה להגנת הטבע4461יישום תכנית חינוך סביבתי בבתי ספר במועצה03.11.2019

המכוון4462עוזיאל.ליווי והנחיית תהליך קהילתי במושב בי10.11.2019

רהיטי הכח4463משכל- ריהוט משרדי 10.11.2019

פלג אבגי4464ס עתידים"בי- תכנית לימודית עולם החי 10.11.2019

מגער בעמ4465ח לצורך חיוב ביוב"מסד נתונים והפקת דו14.11.2019



בוטל4466הפעלת מוקד טלפוני ואתר אינטרנט לביצוע תשלומים במוקד14.11.2019

גריעה במחלקות4467גריעת פריטים14.11.2019

ד"מושיקו ארז עו4468ליווי וייעוץ למנכלית המועצה21.11.2019

ברקאי תכנון סביבתי4469ייעוץ סביבתי בנושא תכנון סביבתי21.11.2019

ד גולברי.א4470הנוער' רכישת סנדות ליח21.11.2019

ג גולדקלין בעמ.א4471ניקיון עמדות מחזור במועצה21.11.2019

ארא אחד יועצים, דקלה מוש4472ליווי מנהלים בבתי ספר במועצה21.11.2019

בן אבוהרון טקסטיל הדרום4473ביגוד במועצה/ איסוף פינוי ומחזור של טקסטיל 25.11.2019

עלית התקנות4474אספקה והתקנת שירותי תיקוני דלתות בגני ילדים25.11.2019

מרכז רבידים4475תכנית מצטיינים25.11.2019

פיצונקה20194476ערב פורשים - ארוחת ערב 25.11.2019

בוטל4477שירותי מדידת רעשים בתחום שיפוט המועצה26.11.2019

שרלי שוורץ4478עיצוב והפקת חוברת עבודה מקושרת תקציב למועצה28.11.2019

בהליך בדיקת איכות4479אספקה ואחזקת מסופונים לפקחי המועצה28.11.2019

אאוט דור20204480במה וציוד לצעדת הרצל 03.12.2019

דגן צוקרן- דגן 20204481תליית שלטים והצבת בלונים צעדת הרצל 03.12.2019

בהליך בדיקת איכות20204482הפקת ארוע צעדת הרצל 03.12.2019

הילה פרח בר4483פעילות צמחי בר בבתי ספר במועצה08.12.2019

מ"אקטיב ויזין בע4484פרסום צעדת הרצל וטור גזר בעיתונות08.12.2019

מ"בע (ב שער-א)שערים 4485'שער קונזולי בכניסה לכפר בילו ב12.12.2019

אמינלואב בעמ4486שירותי דיגום שפכים ובדיקות מעבדה12.12.2019

דורון הסעות20204487הסעות לצעדת הצרל 12.12.2019

בהליך בדיקת איכות4488מתן שירותי ייעוץ ותכנון בתחום אדריכל נוף19.12.2019

פרח- מכון דוידסון לחנוך מדעי 4489תכנית פרח לשנת תשף19.12.2019

רונן חורש4490שירותי צילום ארועים במועצה19.12.2019

בהליך בדיקת איכות20204491הפקת ארוע טור גזר 19.12.2019
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