
ת. החלטהסכום זכייהספק זוכהספק 6ספק 5ספק 4ספק 3ספק 2ספק 1דרישה
05.01.2020                                 49,140ריצפרקטכרמל ספורטמג'יק פלורריצפרקטחידוש רצפת מחול באשכול פיס בישוב בית חשמואני

12.01.2020לחודש 2,106וולף שרותי מעבדהאמינולאב בע"צוולף שרותי מעבדהכץ איכות מיםטהרת המשפחהשרות ותחזוקת מקוואות
20.01.2020מעלות 25%מיכל דוקטורימודעות עד חצותברונשטיין שיווקמיכל דוקטורימתן שירותי מכירת שטחי פרסום בעיתון המועצה

28.01.2020                                 14,202רהיטי הכחריהוטקטי.אר.אםאטמורהיטי הכחארגמןריהוט למרכז טיפולי מחלקת רווחה
קול מוסיקהאלי מוזיקנסקיאלי מצוייניםאלגרופוינט 2 פוינטשלמה בוסקילההגברה למופע מחול בית ספר הרצוג

30.01.2020                                   4,500שלמה בוסקילהקופצים רוקדיםאון הפקות
30.01.2020                                 16,646נטקורטרוטטלדורמטריקסנטקורלנטקעבודות תקשורת במתחם משרדים - גן ניצנים

04.02.2020                                 21,060דו ויזינצרסולברג ייעוץדן ויז'ינצרייעוץ כלכלי להקמת מבנה ציבור לשכירות במועצה
04.02.2020                                 35,696מרכז החשמלחצי חינם מוצריםמרכז החשמלקלינטוןאסתר אוניברסלתדיראן גרופאספקה והתקנת מדיחי כלים לגני ילדים ולמחלקות

05.02.2020לשעה ₪ 244.53חגית אזריאלתומר הרריג'ו אבוקסיסחגית אזריאלבודק תוכניות ורישוי לוועדה המקומית גזר
IP 05.02.2020                                 11,150נטקורזיפקוםא. נון נון ושות' בע"מנטקורבר עוזטלפונים נייחים

09.02.2020הנחה 21%מילגם בעמאוטומציהמילגםמגערשירותי הפעלת  מוקד טלפוני ואתר אינטרנט לכ.אשראי
11.02.2020                                 29,630רהיטי הכחארגמןרהיטי הכחאטמוריהוט למבנה חדש יחידה סביבתית

11.02.2020                                 14,040אושרה הפקותמומנטוםלילה הפקותאושרה הפקותהפקת ארוע בנושא בטיחות בדרכים - צעדת הרצל
17.02.2020בוטלבוטלמלון רמדה חדרהמלון העונותמלון וויסט לגוןמלון דוד טאורארוח השתלמות מועצתית 

24.02.2020                                 25,740מימי אשרובליעד מיוזיקמימי אשרובאושרה הפקותפעילות לגני ילדים ביום העצמאות 2020
03.03.2020בוטלבוטלשחר אריאל מדעיאלעד קדמונימדריך מוגנות לקרית חינוך שעלבים

04.03.2020בוטלבוטלקול מוסיקהקופצים רוקדיםאלי מוזיקנסקיפוינט 2 פוינטשלמה בוסקילהדרור קורנלהגברה ותאורה לארוע סוף שנה חוג מחול
10.03.2020                                 13,160שרגאיג.מאונטייןא.כדורישרגאי לוניטקרכישת דגלים ליום העצמאות

16.03.2020                                 16,100משרד הבריאותמשרד הבריאותאמינולאבבדיקות מעבדה - דיגום מים
31.03.2020                                 22,152ג.מאונטיןמודןדנלרקלגבאינספיירמאונטייןשוגוןתרמילי גב למתגייסים

31.03.2020                                 35,400הוצאת קורן ירושליםזול הספרספרית עם ישראליזהר נבוןהוצאת קורן ירושליםהמדף היהודיספרי תנ"ך "מעלות" - חינוך
06.04.2020                                 28,669מתקני פסגותגן וצלילאקומיוזיקמתקני פסגותאספקה והתקנת מתקני חצר מסוג כלי נגינה

06.05.2020                                 16,693וואן שילובזיפקוםוואן שילובנקודת מבטציוד אור קולי לבית ספר איתן
06.05.2020בוטלבוטלבזקרז קולשמרדבינת יישוםאפקוןאספקה והתקנת מערכת טמס בישוב בית עוזיאל

21.05.2020                                 64,350נילי רייכמןהלל פרטו בע"מתמי שינקמן ושות'גולדפינגר תקשורתנילי רייכמןהליך רכש למיתוג ומיצוב המועצה
25.05.2020                                 71,292ריהוטקספייסטקריהוטקארגמןאטמוהליך רכש לריהוט לחדר ישיבות וללשכה

26.05.2020                                 37,500החברה למתנסיםהחברה למתנסיםצעד ירוקהרשת הירוקה RE3ליווי הסמכה לבית ספר ירוק - יח' סביבתית
26.05.2020                                 11,840דף רםגם לגןניר גליםדף רםטולי גןעידן אל גנימשחקים לגני ילדים 2020

01.06.2020לקבוצה 500.76רובוכייף אילן פרחירובוטיקסאור בן גיארובוכייףמוטי גרוסמןשימי אדאחוג רובוטיקה באשכול הפיס
01.06.2020                                 19,247בית אומניות תרבותבית אומנויות תרבותלילה הפקותסדנאות יצירה לילדי התושבים בקייץ 2020

08.06.2020                                 33,930צעדיםמכון ירושליםאנוווהצעדיםשירותי ליווי וייעוץ הכנת תכנית אב מועצתית לאגף
10.06.2020                               133,163ספורט גוםאם.גי.אס מגהלוטו/פילהראם ספורטספורטגוםביגוד ספורט לחוגים 2020

21.06.2020                                 20,000אמיר אלרוןעידן הרפזהגל הירוקאמיר אלרוןשדרוג גינות קהילתיות - מועדוניות יציץ ופדיה
23.06.2020תמירקומיוג'ןמשפחהסיפרת בעמתוכנה לניהול תיקי מטופלים בשפח

23.06.2020                                   9,000דף רםכרמלתניר גליםטולי גןדף רםרכישת שטיחים לגני ילדים
30.06.2020                                 87,679ספורט גוםהאתלטראם ספורטבש גלספורטגוםציוד ספורט לחוגים 2020-2021

05.07.2020                                 36,500מכון השבתיענקייעקב רוכמןמכון השבתשיפוץ קו עירובין
12.07.2020לחודש ₪ 170ורד מלאכידינה דודאיבלינקה סטודיו לפיסולורד מלאכיחוג קרמיקה

16.07.2020                                 41,090הום סנטרמחסני מודובוקסמחסני אגוזהום סנטרמחסנים לגני ילדים 2020
TRMTRM58,020                                 26.07.2020רהיטי הכחריהוטקריהוט לבי"ס שלהבות - פרויקט גוגיה

26.07.2020                                 29,800רן רביבנדב גופרגיא רותםרן רביבליווי פורום קיימות במועצה
04.08.2020                                 24,093ארגמן מתכתא.ד. מיראגארגמןרהיטי הכחכיסאות לבית ספר איתן

04.08.2020                                 58,968עץ השניאורן מתקני משחקיםשלטי עץ בית יצחקעץ השניאספקה והתקנת תחנות הסעה ומוצרי עץ
16.08.2020לשעה 93.6בר הדר מורן בנגלנועה מימוןאורלי פרטושבר הדרשרותי תרפיה באמצעות אומנות

16.08.2020                                 24,570נטקורזיפקוםנטקורטוויסטקרישוי משתמשים בשרת טרמינל במועצה



ת. החלטהסכום זכייהספק זוכהספק 6ספק 5ספק 4ספק 3ספק 2ספק 1דרישה
18.08.2020נפסל - שינוי הסכםנפסל!יש לאןמנווטיםניווטבעעגורפעילות ניווט במועצה

18.08.2020                               129,753לירן מלכהלירן מלכהזום הפקותשרה אגמוןליאורה דותןשמילמשאית קונספט לחול המועד סוכות
19.08.2020לשעה 93.6אורית אביטל אורית אביטליונתן רבהוןרעות טלשרותי תרפיה בבעלי חיים

20.08.2020מרחוק 2,000- בשטח - 1,000ענת לב ארי ויהי מההחברה להגנת הטבעחינוך יער - ענת לב  ארי תכנית חינוך יער - יחידה סביבתית
23.08.2020                                 20,475לילה הפקות לילה הפקותאלון בן שושןאירוע בתים פתוחים במועצה

23.08.2020                                 13,689הוביז בעמאיירסופ בע"מהוביז בעמהכשרה מעשית למטיס עד 4 קילו
23.08.2020                                 12,402ג.מאונטיןלוניטקג. מאונטיןמתנות לתלמידי כיתה א'

24/08/20                                 35,685וואן שילובוואןאוטומציה מ.ג.ע.ראודורוmy visittor4youמערכת לניהול תורים 
25/08/20 בוטלבוטל הגל החדשמאגר מוחותדיאלוגמדגםביצוע סקר שביעות רצון 

27/08/20לפרמיה לאדם 70.2-263אשר אדריגלעד מאירספיר סוכנות לביטוח אשר אדרי ביטוח לתאונות -ספורטאים
01/09/20לעיקור 257.4ר.ס.קיו שירותים וטרינרייםר.ס.קיו שירותים וטרינרייםחיות SOSתנו לחיות לחיותעיקור וסירוס חתולים

אורלי דייןצבי רוטברגליאת חבושה הסכם מאמני ספורט -גזרשת
ליאת חבושה           צבי 

31/08/20לשעה 269רוטברג        אורלי דיין
02/09/20                                 34,848אורטל תיירות אורטל תיירותאופק חדש ליאורה דותןלירן מלכההרמת כוסית ראש השנה תשפ"א
03/09/20                                   9,135סטריאו כץסטריאו כץאבי שיווקנקודת מבטשמע בע"מרכישת רמקול בלוטוס (בידורית

06/09/20                                 17,417דיאלוגהגל החדשמאגר מוחותדיאלוגמדגםביצוע סקר שביעות רצון -מעודכן
07/09/20לשעה 257.4שמואל מולדובןדוד דנינויוסי הרשקוביץשמואל מולדובןתברואן למועצה 
08/09/20                                 13,385בזק שיווק בי סייפטי רמי יוסף בזק שיווק אפודים זוהרים 

08/09/20                                 25,000מתקני פסגותמתקני פסגותאור ורדישלמה אורן מתקני משחקגן בתנועהמתקני משחק מוזיקליים לגן ילדים 
09/09/20                                 32,000עץ החלומות של סבאעץ החלומות של סבא סיפור בעץגל גן רכישת לוחות עץ להרכבה בגני הילדים

13/09/20                                 49,140יואל רצוני אורן חדדיואל רצוניחכם ייעוץ מוניציפאליהליך סקר פחים 2020
shake design91,962                                 14/09/20אורן מיוחס שי הפקות shake designמיתוג נדלן

21/09/20 234   5850    4680     3510 אורנית דקל דוד סערליאורה חזן יניב הראלאורנית דקלנועה טלביייעוץ משפטי תביעות ביטוח קטנות
21/09/20לשעה 292.5הילה לפידותשרון ארבלאושרת נול הילה לפידות דפנה בראלמנתחת התנהגות לגנים

24/09/20                                 35,006צעד ירוקצעד ירוק תוכנית חינוך סביבתי בחול המועד סוכות
29/09/20                                 31,350ש.ס נייר ומספרים דף רםטולי גן ש.ס נייר ומספרים ערכות לילדים לימי הסגר 

01/10/20                                 33,345בנימין שיק נסטיה ברוקאיגור סבצ'נקובנימין שיק מתן שרותי יעוץ לפגרוגרמה מרכז הפעלה
14/10/20                                 12,168ש.י הפקות אשחר פרסום  מפיקים 2ש.י הפקות הפקת מגנט ממותג - מחלקת חינוך 

14/10/20                                 34,650אפגן דיל שוש פחטר דולבאפגן דילרכישת פחי אשפה 
14/10/20                                 13,800ש.ס נייר ומספרים טולי גןדף רם  ש.ס נייר ומספרים ערכות לוח מחיק וטושים 

19/10/20                               108,839הרשקו נגרותסיפור בעץ עץ החלומות של סבא הרשקו נגרות עידן אל גנירכישת שולחנות פעילות מים 

21/10/20 לזוג  80                  30לתוספתעמיגוריש לאןמנווטיםניווטבעעגורניווט - מעודכן 

בונוס פרוטוקוליםתמלולאלאד בונוס תמלול והקלטה מליאות המועצה 
 לישיבה             34 2100 

25/10/20לעמוד
26/10/20הנחה 10%יהודה שוקרון יהודה שוקרון כהן הסעות / ציון כהןעומר שליחויות 

26/10/20                                 30,000לי-רון פזיפעת דרומימרב בן סימון לי-רון פזדף מתכלה פורח 
26/10/20אלכס -פרמיום אחזקותמאיר אחזקות יוני עודי התקנת רשת יונים 

08/11/20                                 11,076נקודת מבטחשן התקנותדורון פתרונות טכנייםנקודת מבטרכישת אמצעיים טכנולוגים
08/11/20                                 26,300ריהוטק ריהוטק קיוביק דיזייןקיסר תעשיות חידוש מזכירות והנהלה - גוונים

08/11/20                                 30,122הראל נגרות עם נשמה ישראל הרשקוביץטדי עמר הראל מטבחיםהקמת מרחב למידה 
08/11/20                                 20,000שלטי עץ בית יצחק עץ השניגרפיטי שלטיםשלטי עץ בית יצחק שילוט בית ספר שחקים

08/11/20                                 14,973חליליתאפקטכלי זמר חלילית כלי נגינה  - זוהר
25/11/20                                 21,762סגול ארטדיזייןמרחביםעושות בית ספר סגול ארטדיזייןעיצוב מרחב למידה - שדות איילון

02/12/20גן לי עיר גנים ניר גלים מרחב למידה - עתידים
02/12/20                                 12,600תנועת תרבות חבב אדם נמרוד הוכברגתנועת תרבותחדרי בריחה אקולוגים 

מבוטל

בוטל



ת. החלטהסכום זכייהספק זוכהספק 6ספק 5ספק 4ספק 3ספק 2ספק 1דרישה
02/12/20                                 16,065מתפרת האחים סוסורועי רודןמתפרת סוסוצפירת תלבושות מחול 

02/12/20                                   1,800תאיר מרכז סיועמידע אמין על מין רן בראוןתאיר מרכז סיועסדנאות חינוך מיני 
08/12/20                                   5,616כץ יעקב אמינולבמאיר אחזקות כץ יעקב דיגום מים

09/12/20                                 14,040איטומי לידור גולן בן מוחה איטומי לידור איטום סדקים במשטח אספלט
09/12/20                                 10,881קיבוץ עין המפרץא.ג נגרריםקיבוץ עין המפרץ אוטוטק פז ווים רכישת גרור מים 

9,97909/12/20תעשיות ניר גלים פעלטון  עיר גנים ניר גלים מרחב למידה - עתידים
13/12/20                                 46,800חכם ייעוץ מונציפאלי אווטקוסחכם יעוץ מונציפאלי יואל רצוני סקר גגות גני ילדים

13/12/20                                 16,380אופיר בוכניק מאפרו אורבניקסאופיר בוכניקביקורת בתחום ניהול נכסים 
15/12/20                                 26,161עוזיאל פרקטיםהרשקו נגרות עוזיאל פרקטים ושטיחים חפוי פרקטים לגנים 

15/12/20                                 14,017דרייב אולדרייב אולאול בייקסאספקה והתקנה של עמדות תיקון אופניים
21/12/20                               166,491ספורט הדרוםמגן לי קאר 2000 ספורט הדרוםתירון ליקויים מתקני ספורט 

23/12/20                                 33,322נס מטח ביטקנס מטח זיפקום אול אין וואן רכישת מחשבים מחלקת רווחה 
30/12/20                                 35,375שוש פחטר שוש פחטר דולבאפגן דיל רכישת פחי אשפה מעודכן 

30/12/20                                 70,200פודי פודישגב בדרכים


