
מעקב פניות מאגר ספקים 

החלטה. תסכום זכייהספק זוכה6ספק 5ספק 4ספק 3ספק 2ספק 1ספק דרישה

8.1.15                        5,214מיטב4תמי מי עדןאלקטרה ברמיטב ברמתקני מים1

15.115                      20,850לביאלביאסאן וודרהיטי אורכסאות בית כנסת2

8.1.15                      15,812אבירלפידותאגנטקאבירמכשיר כושר3

29.12.14                        3,750דנלרפולדקלגבמודןדנלרתיקים4

29.1.15                      16,407חיוןנטקורנין נון. אקומפדורקוםחיוןס"מחשבים בתי5

29.1.15                      10,689חיוןחיוןקומפסיסטרוריל טייםדורקוםנין נון.אמחשבים נייחים למשרדים6

19.12.14                      62,186ספורט ליברמןספורט. ס.גתעשיות רק לספורטספורט ליברמןמתקן כדור עף7

19.1.15                        9,440עמית תשתיותעמית תשתיותם.ש.לספסלים שעלבים8

5.2.15                      12,862רוטשילדדפוס המרכזליגרףאם מערכות.אירוטשילדשילוט מבנה מועצה9

5.2.15                        5,428רבדאמפעל סיכותרבדאפלקסיקושילוט פרומלייןהפיגרףסיכום דף מועצה10

29.1.15                        6,095גן גניתניר גליםגן גניתעגלת מזרנים11

5.2.15                        6,740אאוט דוראותנטיםאאוט דורהצללה לצעדת הרצל12

8.3.15                        5,500קומפ איי אלקלינטוןנטקורדורקוםחיוןקומפ איי אלנין נון. אטלויזיה פטר13

3.3.15                      17,399אגנטקים'אנרגלפידותאגנטקמכשיר כושר14

18.3.15                        5,423חיוןקומפ איי אלחיוןאלפאמחשבים אשכול15

18.3.15                      23,046אטמורהיטי הכחהיפר ריהוטאטמוריהוט משרדים16

23.1.15                      40,120אולימפיהאולימפיהש רחמים.ימקור הספורטמתקני ספורט כרמי יוסף17

26.3.15                        9,000אוסטרובסקיקירביסולימןק מערכות.גאוסטרובסקיתחבורה- מערכת קירבי 18

26.3.15                        2,729פי.אס.אידניאלפי.אס.אימכשיר מתיחות19

26.3.15                      17,936שיאאפציה אפי.אס.פישיארדימקסא.ג.רטמוני קרקע20

26.3.15                      22,892אי.אס.פיאפציה ב21

26.3.15                      10,832הוצאת קורן ירושליםזול הספרספריית עם ישראליזהר נבוןהוצאת קורן ירושליםהמדף היהודיך"ספר תנ22

26.3.15                        7,316רובינשטייןרובינשטייןדלילהאשכול- חומרי מעבדה 23

26.3.15                      30,444תפוזנטביי מיתמריץתפוזנטשוברי מתנה24

31.3.15                      37,996זיקוקיתזיקוקיתמטאור זיקוקיםשרון זיקוקיםזיקוקין יום העצמאות25

26.3.15                      18,766שוגוןמודןדנלרקלגבאינספיירמאונטייןשוגוןתרמילים תיכון26

15.4.15                        9,440לימור נוחסנדביץ ברלימור נוחהתעשייניםכריכים לטיול27

14.4.15                      12,342רוטשילדאם.אישון שלטיםרוטשילדשילוט חוץ28

26.2.15                      42,980ילדיםאידיאלפוקסילדים בסיכויSKמתנות לחגים29

29.4.15                        1,000מיכל מאירמיכל מאירצרפתי רחליעיצוב מחברת יחידה סביבתית30

29.4.15                        7,080ס איתם.אגרפוליטדפוס המרכזס איתם.אהדפסת מחברת31

30.5.15                        5,711נטקוררילטייםנטקורטל ארהסכם שירות32

29.4.15                        6,195שון שלטיםרוטשילדאם .אישון שלטיםשילוט פנים33

5.8.15                        9,558נטקורמבט. נעמיקוםאלי כהןנין נון. אנטקורציוד תקשורת גוונים34

5.8.15                        8,826נטקורמבט. נעמיקוםאלי כהןנין נון. אנטקורעבודות תקשורת איתן35

6.8.15                      53,795בסיכוי. ינעמןהושוטקסS.Kקניון חברתיבסיכוי. יבייסיקמתנות ראש השנה36

41 מתוך 1עמוד 



מעקב פניות מאגר ספקים 

החלטה. תסכום זכייהספק זוכה6ספק 5ספק 4ספק 3ספק 2ספק 1ספק דרישה

6.8.15                      59,392עמיאורעמיאורלד מסטרסאינטרגיוניברסזגוריתאורה חסכונית37

6.8.15                      10,266שיא אשקלוןשיא אשקלוןPSIשרוול פח טמוני קרקע38

26.8.15                        8,912נין נון. אוואןקרביץנין נון. אל"סורקים משכ39

3.9.15                    154,391ספורט גוםטוטאל ספורטMGSהאתלטספורט גוםאנרגיםספורט איבגדי ספורט חוגים40

3.9.15                      38,726ספורט גוםמגה ספורטהאתלטאבירטוטאל ספורטראם ספורטספורט גוםציוד ספורט41

29.4.15                        6,377צחובויפלקסימילמןהפיגרףרבדאצחובויגביעים42

29.4.15                      10,400גרפוליטגרפוליטדפוס המרכזהפיל הורודאיתם. ס.אהדפסת חוברות תרבות43

29.4.15                        7,561אטמולנדאורהיטי הכחהיפר ריהוטאטמווילונות משרדים44

29.4.15                        6,000רונן פילוסוףרונן פילוסוףמתוקהביסקוטיכיבוד יום בריאות45

29.4.15                        6,903חיוןחיוןנקודת מבטאיי. קומפנין נון. אמקרן אינטראקטיבי אשכול פיס46

29.4.15                      38,146אטמורהיטי הכחבן עמיאטמוריהוט משרדים47

29.4.15                      14,000אינטואיציהפלומבה שילוטגבעאינטואיציהלוחות גלעד אשכול48

29.4.15                        4,540הפיל הורודגרפוליטאיתם. ס.אהפיל הוורודדפוס המרכזהדפסת מעטפות מיוחדות49

30.5.15                        5,108בש גלMGSהאתלטבש גלציוד ספורט50

10.7.15                        7,623מיטבמיטבשטראוסמתקני מים. הסכם שירות א51

30.5.15                        9,432נין נון. אנין נון. אחיוןמחשבים ומדפסות52

22.6.15                      13,288ווי מוביילשגיבחזי להטA. MEATBE CONECTווי מוביילדיבוריות לתחבורה53

22.6.15                      13,686ש"פ יועמ" ע1פנייה לספק שון שלטיםהליך רכש מחודש- שילוט פנים 54

22.6.15                           470מיטבמיטבשטראוסמים. מתן שירותי מ55

22.6.15                      15,104צאלון. ע.אצאלון. ע.אענק הבטיחותמיכלי דלק56

22.6.15                      410,812תמי 4תמי מי עדןמתקני מים57

22.6.15                      27,752דף רםקרביץפיתגורסטוליגןדף רםציוד אומנות לצהרוניות58

25.6.15                      57,221רובינשטייןדלילהרובינשטייןשולמןציוד מעבדה ברנקו59

25.6.15                      14,437נובוקוםנטקורחיוןנין נון. אנובוקוםמחשבים ניידים60

25.6.15                      32,279חיוןנטקורחיוןנין נון. אנובוקוםמחשבים נייחים מגמת עיצוב61

25.6.15                      10,740חיוןנטקורחיוןנובוקוםנין נון. אמחשבים ומסכים יסודי חדש62

25.6.15                        2,938כחילהנובוקוםנין נון. אחיוןכחילהמדפסות יסודי חדש63

25.6.15                      46,881מירז. ד.אאטמוארגמןמירז. ד.אריהוט ברנקו וייס64

25.6.15                      18,378חיוןיורןקוםנקודת מבטנובוקוםחיוןנין נון. אמקרן ורמקולים- חדר אורקולי 65

25.6.15                      27,459ארגמןהיפר ריהוטמירזאטמוארגמןריהוט מבנה מועצה66

25.6.15                      17,841הפיל הורודגרפוליטדפוס המרכזהפיל הורודהדפסת חוברת תיירות67

25.6.15                      65,244חיוןדורקוםנטקורנין נון. אחיוןנוביקוםחדר מחשבים מחשב חדר מורים68

25.6.15                      13,200הפיל הורודדפוס המרכזגרפוליטהפיל הורודהדפסת פלייר תרבות69

2.7.15                        5,351נקודת מבטשמע אורנקודת מבטציוד אודיו אשכול פיס71

2.7.15                        5,820קומפקטוסאבי תכנון וביצועברקקומפקטוסחדר משאבי אנוש- מידוף ארכיב 72

8.7.15                      39,801מירז. ד.אמירז. ד.אארגמןאטמוס ברנקו"ריהוט בי73
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8.7.15                      24,056יורוקוםABSיורוקוםIVS TECציוד תקשורת ברנקו וייס74

8.7.15                      12,109תריסי סינילנדאותריסי סיניאטמווילונות למשרדים75

15.7.15                      12,826איי וי אסטקאי בי אס אלטמןאיי וי אסטקעמדת עריכה ברנקו76

15.7.15                        7,552מוניטיןמוניטיןשוגארטקרייזי בלוןמטבעות שוקולד לחינוך77

15.7.15                      15,340אינספיירקלגבחגורגאזאינספיירתיקי שלוקר לנוער78

15.7.15                        5,187גן גנית2000מיגוון גן גניתמיגוון שילוטברנקו- ס "לוחית בי79

15.7.15                        6,549סיסטםסיסטםגבי שראףבדיקת בטיחות מגרש ספורט80

26.7.15                      43,600נטקורוואן שילובנטקורנין נון. אציוד מחשבים חדר הפעלה81

30.7.15                      78,470רדימיקסאי אקולוגיה.אס.פי.א. שיארדימיקסתברואה- טמוני קרקע 82

27.7.15                        5,505מגוון שילוטמ" בע2000מגוון מגוון שילוטלוחות ברנקו מחודש83

27.7.15לחודש 675צילום עתיקרוקוטקקופיטקכחילהמ"מפעיל בעצילום עתיקמכונות צילום לספרייה84

4.8.15                    153,754פחטרעמית תשתיותאלון גרופא.ג.רשוש פחטרדולבעגלות אשפה ירוקות85

4.8.15                      51,955חיוןIVS- י ו'היטאצנרל'גיורוקוםנקודת מבטמ"שמע בעחיוןחדרים אורקוליים אולפנת שעלבים86

4.8.15                      17,688נטקורRTTנין נון. אפאסטנטקוררילטייםאחריות שרתים87

4.8.15                      47,501וואןנטקורדורקוםחיוןוואןנין נון. אציוד מחשבים אופנא שעלבים88

4.8.15                        5,924מגוון מערכות שילוטמגוון מערכות שילוט2002מגוון לן פלסטלוחות וטרינה מועצה89

5.8.15                        9,558נטקורנין נון. אאלי כהןנטקורעמיקוםבינת90

5.8.15                        8,826נטקורנקודת מבטנטקוראלי כהןעמיקוםבינתעבודות תקשורת איתן91

6.8.15                      53,795ילדים בסיכוייגל נאווהskl 4 youהקניון החברתיילדים בסיכוינעמןבייסיקמתנות ראש השנה92

6.8.15                      59,392עמיאורלדמסטרסאונטרגזגורייוניברס. מ.שעמיאורתאורה חסכונית בניין93

26.8.15                        8,913נין נון. אוואןקרביץנין נון. אל"סורקים משכ95

3.9.15                    154,391ראם ספורטהאתלטאנארוביאנרגיםראם ספורטספורט איMGSבגדי ספורט לחוגים96

3.9.15                      38,726ראם ספורטאבירטוטאלספורטאנרגיםמגה ספורטראם ספורטציוד ספורט חוגים97

3.9.15                        9,190פולדפולדאינספיירחולצות ספורט סובב שעלבים98

3.9.15                      18,172ברק במותמונדו במותא במות.אברק במותחוות לכישבמות לפתיחת שנה נוער99

3.9.15                        8,702עמית תשתיותמ מתכות.ש.לעמית תשתיתגנית פארקריהוט שלהבת בנות100

16.9.15                        9,300אלי מצויינותאלגרו פויינט10פוינט אלי מצוייניםהגברת תאורה טקס פתיחת שנה101

16.9.15                      18,242סנדביץ בררונן פילוסוףביסקוטישיווק יזמותקייטרינג התעשייניםסנדביץ ברכריכים פתיחת שנה102

16.9.15                        6,419קרייזי בלוןמאונטייןאינספיירקרייזי בלוןבקבוקי שתייה פלסטיק סובב שעלבים103

16.9.15                      12,178שרלי שוורץ2002מיגוון קובי רןשרלי שוורץלוחות לחדר הפעלה104

16.9.15                        8,632אותנטיםאאוט דוראותנטיםהצללה סובב שעלבים105

21.9.15                      63,720אלעד חיפוייםיק פלור'מגריצפרקטאלעד חיפוייםרצפה חדר מחול106

21.9.15                      39,747וואןיורוקוםסופטקוואןנין נון. אנקודת מבטגוונים והרצוג, חדרים אורקוליים בית חשמונאי107

25.6.15                        2,938כחילהנובוקוםנין נון. אחיוןכחילהמחשבים ומדפסות יסודי חדש108

8.10.15                      22,284נין נון. אנקודת מבטנטקורנין נון. אוואןנובוקוםמחשבים וציוד תקשורת יסודי חדש109

17.10.15                      34,234ספורט איMGSספורט איטוטאל ספורטים'אנרגבגדי ספורט חוג כדורגל110
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13.10.15                        7,260גרפוליטדפוס המרכזגרפוליטהפיל הוורודחוברת סל שירותים111

15.10.15                        3,490וואןוואןנין נון. אחדרים אורקוליים שלהבת בנות112

15.10.15                             25רהיטי הכחמדאורהיטי הכחאטמוס גוונים"ריהוט בי113

15.10.15ליחידה 4.5ר.ע.ג.ממילגםמימי הדרוםר.ע.ג.מכחלוןקריאת מדי מים114

mvp15                             22.10.15אורן עשוררנטיקס'גmvpמתקן אייר פלור לאולם ספורט115

22.10.15                        9,901סאן סייףאטלנטיססאן סייףציוד מיוחד כדורסל116

22.10.15                        8,929ברוני גזקיטשן לייןמרכז מכונות מזוןקירוסקאיגסטרולייןברוני גזמדיח כלים מועדון יום117

27.10.15                      19,656חוות לכישבמות. א.אאותנטיםברק במותחוות לכישבמות וכסאות לאירועי תרבות119

27.10.15                        9,594רהיטי הכחארגמןאטמורהיטי הכחס יסודי חדש"ריהוט בי120

27.10.15                        8,903לנדאותריסי סינילנדאווילונות לתיכון חדש121

27.10.15                        5,165לנפלסטקרביץמגוון מערכות שילוטגן גניתלנפלסטלוחות שטיחים לגני ילדים122

3.11.15                      19,188רנטיקס'גרנטיקס'גmvpמתקן אייר פלור לאולם ספורט מחודש123

3.11.15                        4,834ראם ספורטבש גלראם ספורטציוד ליוגה124

3.11.15                      27,870אקון טקמקרו אייראקון טקמאוורר ענק שעלבים125

3.11.15                      11,200ממרםרפואה.שאג שהמרכז לרפואת חירוםממרםספורט ומועצה.מכשיר דפיברילטור א126

3.11.15                      10,705נין נון. אנין נון.אוואןמחשבים גני ילדים127

3.11.15                        5,734נטקורנטקורוואןעבודות תקשורת שדות איילון128

11.11.15                      53,820קל גבמודןעידוקל גבעמנואלדנלרמזוודות השתלמות עובדים129

11.11.15                        7,320רובינשטייןדלילהרובינשטייןכרמי אינטרלאבציוד מעבדה אשכול פיס130

11.11.15                      11,830ארקיעגרנדביץ יו4הוטל אורכידאהשרתוןארקיעמלון מחלקה קידום נשים131

11.11.15                      10,790בית השטיחיםגן גניתבית השטיחיםשטיחים גני ילדים132

11.11.15                        8,900תל עד מוביילריסלווימוביילאיציקמובייל קשתל עד מוביילמכירת מכשירי טלפון סלולארי133

11.11.15                      12,038וואןנקודת מבטאלעדוואןנין נון. אמיחשוב וחדרים אורקוליים שלהבת134

16.11.15                      37,159הפיל הורודמול דיזייןאיתםגרפוליטהפיל הוורודדפוס המרכזהפקת כתובה135

18.11.15                      17,613טלטלטלטלנתיביםאור בוסהסעות חוגי כדורסל136

23.11.15                      20,632נטקורנין נון. אנטקורוואןמחשבים וועדה137

23.11.15                      13,455קלין נטקלין נטאלבזשקד סליםמורןמתקן שטיפה אולם ספורט חדש138

2.12.15                      35,000טלטלמאיה תורנתיביםאגדאור בוסטלטלהסעות בני גרעין139

17.12.15                      21,399התעשייניםהתעשייניםשעלביםבישולתאשיווק יזמותקייטרינג טיול חורף תנועות נוער140

31.12.15                        2,406פולדטלרזמאונטייןפולדחולצות שלהבת בנות141

24.12.15                        6,950אטמוארגמןמירז. ד.ארהיטי הכחאטמוריהוט מקלט שלהבת בנים143

22.12.15                        2,143מירז. ד.אמירז. ד.ארהיטי הכחאטמוכסאות שדות איילון144

29.12.15                        3,370שון שלטיםנוריתגל נולשון שלטיםשילוט תרבות אולם ספורט145

26.10.15                        3,775האחים ביטראחים ביטרמנעולים גני ילדים146

24.12.15                           520קודש נטקודש נטס יסודי חדש"מזוזות בי147

אטמושולחן פרח שדות איילון149
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נקודת מבטמערכת הגברה אולם ספורט חדש150

הום סנטראטמוהום סנטרריהוט חדר אב בית אולם ספורט151

31.12.15                      28,560ארט מיזוג שירותיםארט מיזוג שירותיםאסתר אוניברסלתדיראן גרופמזגנים ביתני מאבטחים מוסדות חינוך152

בית השטיחלנפלסטהום דקורציפוי קירות חדר גודו153

24.12.15                        6,412אטמואמר אלאטמושולחן משה מאבטח כניסה154

17.12.15                        8,775וואןנטקורנין נון. אנובוקוםוואןמחשבים ומסכים וועדה לתכנון155

28.12.15                        4,500קרביץדף רםפיתגורסקרביץציוד משרדי הנהלה156

28.12.15                        2,597יורוקוםאסתר אוניברסלהום סנטריורוקוםסטריאו גני ילדים' מע157

28.12.15                        1,462הום סנטרניסןהום סנטרמגרפות ומחסן  גני ילדים158

28.12.15המרכז. פ.דשון שלטיםגל נולשלטים יחידה סביבתית159

28.12.15המרכז. פ.דשון שלטיםגל נולשלטים יחידת נוער160

28.12.15                        3,503תריסי סיניתריסי סיניאקספרס דיזייןלנדאוס יסודי חדש"וילונות בי161

אומן ספק יחידהופעה אילנית162
דוח 

סגו

החלטה. תסכום זכייהספק זוכה6ספק 5ספק 4ספק 3ספק 2ספק 1ספק דרישה

31.1.16                        7,000ס'עלמאומן ספק יחידס'הופעה עלמ1

4.1.16                      10,541הפיל הוורודהפיל הוורודרושםגרפוליטדפוס המרכזפנקס רישום חדר כושר+ מחברת 2

4.1.16                        3,464הום סנטרמחסן אגוזמנרב פלסטהום סנטרמחסן3

5.1.16                        8,958קרביץקרביץפיתגורסציוד משרדי הנהלה4

5.1.16                      38,726ספורטגוםספורטגוםהאתלטבש גלראם ספורטציוד ספורט חוגים5

5.1.16                      63,200נטקורנין נון. אמגפרינטנטקורעדכון מחשבים גני ילדים 6

5.1.16                           959רבדאטלרזמילמןרבדאמדליות חוגים7

6.1.16                        6,435אלגרוקול מוסיקהאלגרו26.2. הגברה ובלונים התעמלות א8

2016יוני - מעקב פניות מאגר ספקים ינואר 
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7.1.16                      11,062נטקורMPLנובוקוםנין נון. אנובוקוםשירות לסורקים9

6.1.16                        7,095סיסטםצימטאניגמהלבטחשואףשמרבדיקת מתקני ספורט בתי ספר10

12.1.16                        1,123פולד.יפולד.יחוגים- חולצות אשכול פיס 11

14.2.16                        2,399נקודת מבטנקודת מבטסטריאו חץמערכת הגברה אולם ספורט חדש בנען12

13.1.16                        6,084ריצפרקטהום דקוראורי ארזיםבית השטיחיםשלומיחשמונאי.חדר גודו ב- ציפוי קירות בלבד 13

14.1.16                           163שון שלטיםשון שלטיםל"שילוט משכ14

14.1.16                        2,994דף רםדף רםל"משחקים משכ15

15.1.16                        2,704נטקורנטקורמחשב רונן וועדה16

17.1.16                        4,212פסקלוב. שפסקלוב. שסלונרחיש שתילצמחים גני ילדים ויחידה סביבתית17

20.1.16                        4,563ברק במותברק במותאאוט דורחוות לכישמחסומים פורים יחידת נוער18

14.1.16                        3,000בראנץניצן ירידי מזוןבראנץאניגמהדוכני מזון אירוע צעדת הרצל תרבות19

26.1.16                      13,146עמיאורארכאעמיאורזגורינורות הצפה לד בניין מועצה20

26.1.16                        8,330ראם ספורטטוטאל ספורטאבירספורט גוםראםמגה ספורטאנרגיםמחדש- ציוד ספורט מעודכן 21

28.1.16                        8,400אסתר אוניברסלאוריקוןאסתר אוניברסלקריטיסטריאו כץמזגן יחידת נוער22

28.1.16                      25,328נין נון.אסופיטק.סטריאו כיורוקוםנין נון.אשמענקודת מבטחדרים אורקוליים שעלבים23

28.1.16                        1,556הפיל הוורודהפיל הוורודפנקס אישורי ביצוע24

31.1.16                        3,421נין נון. אנין נון. אכרמי+ מדפסת וועדה27

31.1.16                        7,780שטראוסשטראוסקולר 28

2.2.16                        2,500סטריאו כץאוריקוןאסתר אוניברסלקריטיסטריאו כץס עתידים"מקרן ב29

3.2.16                      13,483אאוט דורברק במותאותנטיםחוות לכישאאוט דורמחסומים אירועי תרבות+הצללה31

2.2.16                      22,428סידיאינספיירסידיטלרזמאונטייןחינוך- מתנות ילדים בטיחות בדרכים 32

9.2.16                      21,000תלתןיסודתלתןערכות העשרה לגני ילדים33

9.2.16                      24,000ברוך צרפתיברוך צרפתיביסקוטיבישולתאיקירשעלביםקייטרינג טיול חורף34

9.2.16                        1,600קרביץקרביץפיתגורסרווחה+ציוד משרדי יחידה סביבתית35

9.2.16                           725דפוס המרכזקרביץפיתגורסדפוס המרכזחותמות רווחה36

9.2.16                      38,000ינוס. אדנן.אפלג הנדסהברק אשה.ד.צ.מינוס.אאור אששירות תחזוקה מערכות כיבוי אש וספרינקלרים37

10.2.16                           850קרביץהום סנטרפיתגורסקרביץפחים חדר הפעלה38

16.2.16                        5,881דף רםדף רםסטימצקיספרים גני ילדים39

16.2.16                        4,500נטקורנטקורנין נון. אסורקים משרדים41

16.2.16                      30,150קריטיכוכב המזגניםאסתר אוניברסלתאדירןקריטימזגנים שקטים לגן אקוסטי בקיבוץ שעלבים42

17.2.16                           468נטקורטרוטוואןנין נון.אנטקורמתגים רכישה והתקנה בניין מועצה43

18.2.16                        5,335נטקורוואןנין נון.אנטקורסורקים משרדים44

19.2.16                        2,385סטימצקימעיין לגןעידן אל גנידף רםניר גליםמעיין לגןסטימצקימשחקים גני ילדים45

21.2.16                           208הום סנטרהום סנטרמים לווישרים46

23.2.16                        1,393הום סנטריורוקוםהרהיטי הכחהום סנטרריהוט וציוד אולם ספורט חדש47

23.2.16                        5,265גנרטורים. נ.דגנרטורים. נ.דשמרלינגגנרטור צעדת הרצל48
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23.2.16                        2,575קרביץפיתגורסקרביץציוד משרדי אשכול פיס49

23.2.16בוטלבוטלעגלת חץ צעדת הרצל50

23.2.16                        2,603נין נון.אוואןנין נון. אמחשב עבור משרד מנהל אולם ספורט חדש51

25,60323.2.16וואןנטקורוואןנין נון. אמחשבים נייחים שדות איילון ועתידים52

23.2.16                        4,247רבדארבדהמילמןמדליות גני ילדים53

24.2.16                        8,115נטקורנטקורוואןנין נון. אמחשבים גני ילדים54

1.3.16                        4,384טוליגןדניאליטולי גןדף רםמעיין לגןחדש- משחקי קופסא גני ילדים 55

1.3.16                        3,990רבדאבש גלחובוי'צפרספורטרבדהמדליות טורניר ספורט בתי ספר וגנים מאוחד56

1.3.16                      20,679פולדפרספורטבש גלמיקוצחובויפולדחולצות ודגלים לגני ילדים יום העצמאות57

1.3.16                           585הפיל הוורודהפיל הוורודדפוס המרכזפוסטרים תרבות חוגים+פליירים58

1.3.16                           445דפוס המרכזהפיל הוורודדפוס המרכזפנקסים תברואה59

2.3.16                        3,122נין נון.אכחילהנין נון.אוואןנטקור6כ "סה- מדפסות משרדי מועצה 60

6.3.16                        1,500ניצן מנצורניצן מנצורבראנץזיו דאליפרומרקטאניגמה2016דוכני מזון יום העצמאות 61

1.3.16                        4,170מקור המדףמוגרבימקור המדףהום סנטרמדפי אחסון מתכת מחסן אולם ספורט חדש62

6.3.16                        4,480קלינטוןאסתר אוניברסלתאדיראן גרופאלקרושופקלינטוןמוצרי חשמל אשכול פיס63

8.3.16                      11,656ראם ספורטספורט גוםבש גלראם ספורטציוד ספורט מחודש64

9.3.16                           468נטקורנטקורנקודת רשת בחינוך65

10.3.16                        6,037לנדאולנדאוסיני שלמהס עתידים"ווילונות בי66

10.3.16                        5,637ברק במותברק במותאאוט דורחוות לכיששולחנות ומפות אירוע אביב67

10.3.16                        3,292מי עדןמי עדןבקבוקי מים יום עצמאות מרסל68

10.3.16                      14,637כדוריכדורימילמןשרגאיחובוי'צדגלים יום העצמאות69

13.3.16                      26,728אאוט דורזיו דאליבמות לכישאאוט דורהצללה אביב אמנים70

15.3.16                        1,072רבדאחובוי'צרבדאמילמןמדליות וגביעים למאמאנט71

15.3.16                      12,566כרמי אינטרלבכרמי אינטרלאבדלילהרובינשטייןתיקון הליך רכש חומרי מעבדה72

15.3.16                      20,679פולדמיקוצחובויבש גלשרגאיפולדחולצות גני ילדים תיקון כמויות73

15.3.16                      25,150שקדייהשקדייהלה נוטילדים בסיכויSKאריזות שי שוקולד לפסח 74

15.3.16                      40,935ילדים בסיכויכיתן- גולף ילדים בסיכויSKאריזות מתנה מועצה75

17.3.16                        5,850אלגרואלגרו פוינט2פוינט הגברה ערב שירי לוחמים76

20.3.16                      10,744חוגלהצהלשנתנאלסנוחוגלהמתקנים לחדרי שירותים77

27.3.16                        3,270רהיטי הכחרהיטי הכחאטמוריהוט ליחידה הסביבתית78

25.3.16                        1,500אלדואלדו אירועיםדיין שריתק"הילה זאניגמהבראנץמנצורדוכני מזון אירוע יום העצמאות79

27.3.16                      17,784שון שלטיםר.ה.שדפוס המרכז גל נול שון שלטיםשילוט לוקה בונד יישובי מועצה80

27.3.16                        3,205הפיל הוורודהפיל הוורודדפוס המרכזפנקסי דוחות יחידה סביבתית81

29.3.16                        4,680רבדאאינספיירמיקורבדאפולדמאונטייןשעלבים- כובעים ליחידה הסביבתית 82

29.3.16                           500הילהמוני כהןק"הילה זאיריס לביאדוכני סדקית ושעשועים יום העצמאות83

29.3.16                        3,205הפיל הוורודהפיל הוורודרושםדפוס המרכזמדבקות למחלקת אכיפה ולשעלבים84
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31.3.16                      10,000אחים סוסומתפרת אביהילנהאחים סוסותלבושות מופע מחול יום העצמאות86

31.3.16                        5,850אלגרומוסיקנסקיזיו דאליאלגרוהגברה ותאורה מופע סוף שנה מחולות87

3.4.16                      12,354נין נון.אטלקודח"נס מטמטריקסטלדורנטקורנין נון. אציוד מיחשוב לבית ספר יסודי88

24.3.16                        1,695אינספייראינספיירפולדל"כובעים לאורחים מחו89

5.4.16                        5,163חובוי'צפרספורט מילמןרבדאחובוי'צמדליות תחרויות ספורט90

5.4.16                        3,560חליליתחלילית כלי נגינהדיאזפיאנו מיוסיקאורגנית בית ספר יסודי91

13.4.16                        4,600נטקורמטריקסנין נון.אנטקורחידוש רישוי שנתי+ ל "מחשב לשכת מנכ92

10.4.16ביטולטלקודח"נס מטמטריקסטלדורנטקורנין נון. אס יסודי ויציאה למכרז"ביטול הליך רכש מיחשוב בי93

13.4.14                      10,764נטקורביגסקיוריטינטקורש פאסט נט.אוס שלהבת"תשתיות כבילה בבי94

17.4.16                        2,358גרין גלאססגרין גלאססנעמןכלים לבניין מועצה95

17.4.16                        2,434קרביץקרביץפיתגורסמכונת למינציה גני ילדים96

17.4.16                             70שון שלטיםשון שלטיםשלט יחידה סביבתית97

19.4.16                        6,200טריילאהרוני טכנולוגיותטרייל קמרהמצלמה אינטראקטיבית יחידה סביבתית98

19.4.16                        7,316רובינשטייןרובינשטייןאינטרלאבציוד בטיחות מתכלה לאשכול פיס99

19.4.16                        20023,018מגוון 2002מגוון לנפלסטלוחות מעבדה אשכול פיס100

19.4.16בוטלאלגרוסטריאו כץשמענקודת מבטארט סטודיומערכת הגברה אולם ספורט חדש בנען101

19.4.16                        5,850פולדאינספיירמילמןפולד.י20.5.16חולצות למירוץ 102

20.4.16                        2,833גברעםאמקהגברעםמעטפות מועצה103

20.4.16                        8,900נין נון.אנין נון.אמטריקסטלדורציוד מיחשוב גני יוחנן104

20.4.16                      39,590הום סנטרמירזרהיטי הכחהום סנטרארגמןריהוט גני יוחנן105

21.4.16                        2,467ראם ספורטראם ספורטספורט איבש גלספורט גוםציוד ספורט כתה ו גוונים106

21.4.16                        1,839קרביץפיתגורסדף רםקרביץס גוונים"ציוד אומנות בי107

1.5.16                      62,308שמעאוריקוןאלגרוסטריאו כץשמענקודת מבטארט סטודיומערכת הגברה אולם ספורט חדש בנען תיקון ותוספת108

4.5.16                        2,106בא לי בלוןקרייזי בלוןבא לי בלוןחינוך- בלונים שבועות 109

8.5.16                           600רהיטי הכחקרביץפיתגורסרהיטי הכחס"שולחן עו110

8.5.16בוטלאימפריאל קמרהטרייל קמרהמצלמת אבטחה יחידה סביבתית111

10.5.16                      20,360ארגול/אוריקוןנקודת מבטארגולMDKארליךבית הצילוםIVSציוד תקשורת איתן ברנקו וייס112

10.5.16                      53,650ברגל/טכנו מריומחם טכניקסהום סנטרביג כלי עבודהלדיקוטכניקבר גלטכני ברנקו וייס- ציוד חדר אומנות 113

17.5.16                           185תריסי סיניתריסי סיניוילון אילנית114

17.5.16                        1,110קלינטוןקלינטוןהום סנטרמקרר גן ילדים ישרש115

17.5.16                        4,680בא לי בלוןבא לי בלוןקרייזי בלוןבלונים שבועות בתי בפר116

17.5.16                        9,000רנדוורנדוומוסיקנסקיאלגרוציוד הגברה ותאורה הצגת סוף שנה חוג דרמה117

17.5.16                        1,839קרביץדף רםפיתגורסקרביץס יסודי חדש"ציוד אומנות בי118

17.5.16                        7,781הום סנטרהמחסןהום סנטראגוזס גוונים סתריה"מחסן אגוז לבי119

17.5.16                        1,556ר צאיג.ה.שר צאיג.ה.ששון שלטיםשמשוניות חינוך פתיחת שנה120

17.5.16                        7,480מוניטיןקרייזי בלוןמוניטיןשוגארטמטבעות שוקולד פתיחת שנה חינוך121
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17.5.16                        4,680בא לי בלוןענק הבלוניםבא לי בלוןקרייזי בלוןבלונים פתיחת שנה מחלקת חינוך122

19.5.16                        2,618ראם ספורטספורט גוםאי ספורט.איראם ספורטציוד ספורט חדר כושר123

19.5.16                      16,326איי אס פיאיי אס פיאגנטקפריקורפולימכשיר פולי חדר כושר124

19.5.16                        2,740הפיל הוורודדפוס המרכזהפיל הוורודמדבקות פיקוח יחידה סביבתית125

19.5.16                        4,398מי עדןאקוורונט יו4מים מי עדןמתקן משקור מפוצל תנועת הצופים יחידת הנוער126

19.5.16                           407ר צאיג.ה.ששון שלטיםשהר צאיגהדפסת חזון מועצה על קאפה127

22.5.16                        1,755תריסי סיניתריסי סינילנדאווילונות גן ילדים128

22.5.16                           713הפיל הוורודהפיל הוורודדפוס המרכזתעודה גני ילדים129

22.5.16                      98,208מתקני ספורט. ל.בדוגלהעבודה עבריתספורט הדרוםמתקני ספורט. ל.במתקני כדורסל130

SES20,775                      24.5.16רובינשטייןSESאינטרלאבציוד מעבדה ברנקו וייס131

24.5.16                      20,259ספורט גוםספורט איספורט גום ראםבש גלציוד ספורט חדר חוגים משמר דוד132

24.5.16                        7,742בש גלספורט איספורט גום ראםבש גלציוד ספורט חדר חוגים משמר דוד133

24.5.16                      10,752רהיטי הכחגניתרהיטי הכחארגמןמירזריהוט חדר חוגים משמר דוד134

26.5.16                      17,357חי סחרבוטלחי סחרפיתגורסדף רםקרביץציוד אומנות מועדוניות ברווחה135

26.5.16                        3,000גרין גלאססנעמןגרין גלאססספלים וכוסות ממותגים למועצה136

29.5.16                        2,035הפיל הוורודדפוס המרכז גרפוליטהפיל הוורודהדפסת חומרים לתרבות137

2.6.16                      18,849סנדויץ ברברי צרפתיסנדביץ ברשעלביםביסקוטיניצן מנצורבראנץקייטרינג לפתיחת שנה תנועות נוער138

2.6.16                      23,985חוות לכישבמות לכישברק במותבמות.א.אזיו דאליהקמת במה לפתיחת שנה תנועות נוער139

2.6.16                        9,300אלי מצויינים פוינט2פוינט אלגרוקול המוסיקהזיו דאליאלי מצוייניםהגברה ותאורה פתיחת שנה תנועות נוער140

2.6.16בוטלסנדביץ ברפטיט פודואחנוןדליסביסקוטימתוקההליך רכש שירותי הסעדה לישיבות141

8.6.16                           835הפיל הוורודהפיל הוורודהדפסת פלייר רווחה142

8.6.16                      80,742קולפלומטרופולינטטוויסטקקולפלודנגוטמערכת לניהול תורים גבייה143

9.6.16                        2,305גפנרקרביץרדיוסגפנרציוד לפתיחת פעילות קיץ יחידת נוער144

9.6.16                        5,850אלגרומוסיקנסקיאלגרוהגברה לכנס מקהלות145

9.6.16                        6,610צחובויפרספורט הפיגרףצחובויקרייזי בלוןמחזיקי מפתחות פתיחת שנה תנועות נוער146

9.6.16                      14,625גרפוליטגרפוליטהפיל הוורודהדפסת חוברת חוגים147

9.6.16                        8,558אינספייראינספיירסטרייקמתנות מתנדבים מחלקת שמירה ובטחון148

14.6.16                        1,638הפיל הוורודהפיל הוורודדפוס המרכזפנקסי רישום חוגים149

14.6.16                        1,312ג.צ.מג.צ.ממדבקות למכונת ביול150

15.6.16                      36,616דף רםסופר קיטפלדעחי סחרדף רםסירקהיציאה להליך רכש מחודש ציוד אומנותי רווחה151

16.6.16אקספרס דיזייןלנדאותריסי סיניוילונות ומראות לאולם חוגים חדש משמר דוד152

19.6.16                        4,400בש גלבש גלפולד.יחולצות ותיקים לקייטנה153

19.6.16                        4,727נקודת מבטנקודת מבטע.מ.שאוריקוןמערכת כריזה קריית חינוך דרומית סתריה154

21.6.16                        1,712מטריקסנין נון.אמטריקסמדפסת צבעונית לאריאל156

22.6.16בוטלסנדביץ ברפטיט פודואחנוןדליסביסקוטימתוקהפנייה מחודשת להליך רכש כיבוד ישיבות157

בית הלחםקנאפיסרולדיןלורד סנדביץגושן
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22.6.16                      10,752רהיטי הכחקרביץרהיטי הכחמירזאסיבארגמןכסאות משרד+ ריהוט השלמה למשמר דוד 159

22.6.16                        2,620נטקורנטקורנין נון.אמטריקסמסכים לוועדה 160

22.6.16                      12,349ברק במותבמות לכישבמות.א.אברק במותבמה כסאות ושולחנות ליריד חוגים

23.6.16                        1,172קרביץקרביץהום סנטרגרפיטיחוגלהציוד סניטרי לשירותים משמר דויד162

23.6.16לאדם buy me100מופלאיםקשרים פלוסתפוז נטbuy meמשאבי אנוש- שוברי מתנה לעובדי מועצה 163

26.6.16                      14,280חליליתארט סטודיוכלי זמר מודיעיןחליליתכלי נגינה אולם חוגים חדש משמר דוד164

26.6.16                        20023,865מגוון 2002TRMמגוון לוח חמשות אולם חוגים משמר דוד165

28.6.16                        1,872הפיל הוורודהפיל הוורודדפוס המרכז2016הדפסת חוברת בקורת 166

28.6.16                        6,300טרייל קמרהאימפריאלטרייל קמרהמצלמת אבטחה יחידה סביבתית167

29.6.16                        1,404הפיל הוורודהפיל הוורודדפוס המרכזהדפסת חומרים בטחון168

30.6.16                      29,466רובנשטייןדלילה הדרכהכרמי אינטרלאברובינשטייןס יסודי חדש"ציוד מעבדה בי169

30.6.16                        1,747בטיחותינתיב ביטוחבטיחותיציוד למשמרות הזהב חינוך

30.6.16                        6,525הום סנטרקלינטוןהום סנטרס חדש"ציוד לחדר מורים בי171

6.7.16                        5,792קריטיתדיראן גרופאסתר אוניברסלקריטימזגן אולם ספורט קריית חינוך בית חשמונאי172

7.7.16                      74,026נטקורנין נון.אעמיקוםמטריקסנטקורציוד ועבודות תקשורת בתי ספר174

7.7.16                        7,020יק פלור'מגדאנסדיירקטיק פלור'מגברים מקצועיים לאולם מחול חדש משמר דוד175

7.7.16                        7,792יק פלור'מגתריסי סינייק פלור'מגמראות לאולם מחול חדש משמר דוד176

12.7.16                      25,634יט'ווידגטלדורוואןנין נון.אמטריקסשוב- מחשבים לחינוך המיוחד בגני ילדים ובתי ספר 178

12.7.16                        6,500ארט סטודיומרוםכלי זמר מודיעיןארט סטודיופסנתר אולם חוגים חדש משמר דוד179

AVCS18,808                      14.7.16אלגרוסטריאו כץנקודת מבטע.מ.שס יסודי חדש סתרייה"מערכת הגברה ניידת בי180

14.7.16                      25,634נין נון.אנין נון.אוואןווידיגיטחדש- מחשבים חינוך מיוחד גני ילדים 181

14.7.16                      14,040טוויסטקטוויסטקמטריקסראואלדנגוטעמדת קיוסק וועדה לתכנון ובנייה182

26.7.16                    138,000ספורט איהאתלטבש גלMGSSPORTBALLטים ספורטספורט אי2016בגדי ספורט עונת חוגים 186

26.7.16                      73,497לנדאוהום סנטרתריסי סינילנדאווילונות בתי ספר 187

8.8.16                        46,500תמי אגם המיםפילטר זול4תמי מעיינותאלקטרה ברס יסודי חדש"מתקני מים אולם חוגים משמר דוד ובי191

8.8.16                        6,500ארט סטודיוחליליתמרוםכלי זמר מודיעיןארט סטודיופסנתר אולם חוגים חדש משמר דוד פעם שנייה192

8.8.16                           930הפיל הוורודהפיל הוורודמדבקות יחידה סביבתית193

8.8.16                        5,422מטריקסזיפקוםמטריקסנטקורמקלדות וסורקים למלאי196

8.8.16                        2,833גברעםגברעםמעטפות חלון197

9.8.16                        6,195רהיטי הכחאטמוקרביץארגמןרהיטי הכחריהוט משרדים198

10.8.16                        5,792קריטיתדיראן גרופאסתר אוניברסלקריטיחדר רותי+ מזגנים אולם ספורט גדול קריית בית חשמונאי 199

10.8.16                        9,828יו בי פרינטשניאור משיהטווסלי פרינטגרפוליטהפיל הוורודדפוס המרכזמגנטים למחלקת הדת200

10.8.16                        8,447צאיגשון שלטיםצאיגדפוס המרכזבאנרים לפתיחת שנה 201

11.8.16                        4,550קודש נטמתנה יהודיתקודש נטמזוזות מחלקת חינוך ליסודי החדש202

2016דצמבר-  דוח מעקב ספקים יולי 
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11.8.16בוטלוואןמטריקסזיפקוםנטקורבוטל (עזרא)ציוד מיחשוב תקשורת 203

11.8.16                        5,165לנפלסטגניתלנפלסט2002מגוון לוחות שטיח גן ילדים גפן בפדיה204

11.8.16                      10,413במות. א.אבמות לכישבמות.א.אברק במותבמה הופעה יהודית רביץ205

23.8.16                      10,857נטקורנין נון.אטוויסטקוואןמטריקסזיפקוםנטקורהליך לשדרוג מערכת גלישה אינטרנטית206

23.8.16                      11,884טוויסטקנין נון.אטוויסטקמטריקסציוד מיחשוב כללי207

23.8.16                      37,714פוקסקרינולינהמחוץ לקופסהאידאל מתנותSKנעמןמילניום מרקטינגמתנות לראש השנה208

                        4,624רוי שוקולדרוי שוקולדהאיש החשובסבתאלהבייסיקקורקט מתנותילדים בסיכוי

פוקסיינות ברקןפרטיקסנשיקה ראשונהbuy meשקדייה

25.8.16                        4,715הפיל הוורודגרפוליטהפיל הוורודדפוס המרכזעבודות הדפסה209

25.8.16                        2,679שטראוסשטראוסמתקן מים יסודי חדש210

6.9.16                      40,120ראם ספורטMGSדוגלהראם ספורטבש גלספורט גוםספורט איציוד ספורט חוגים211

11.9.16                        6,287זיפקוםיורוקוםמטריקסזיפקוםפריטי מיחשוב רווחה212

12.9.16                      33,841זיפקוםטוויסטקנין נון.אוואןמטריקסזיפקוםאיבזור מערכת ניהול תורים רווחה213

12.9.16                      25,857אטריקסאטריקסחבילת תקשורת מערכת ניהול תורים214

13.9.16                        3,627קרביץסיגמנטמטריקסקרביץמצגכחילהמגרסה וועדה לתכנון215

14.9.16                           636הום סנטרהום סנטרשולחנות מתקפלים אשכול פיס216

14.9.16                        1,615רהיטי הכחמירזרהיטי הכחשולחנות משרד אולם חוגים משמר דוד217

14.9.16                           889נטקורנטקורנקודת תקשורת ספרייה218

15.9.16                        3,603יורוקוםיורוקוםאסתר אוניברסלרדיו גני ילדים219

15.916                        3,656קודש נטקודש נטמזוזות גני ילדים220

15.9.16                        1,585וואןטוויסטקוואןזיפקוםמטריקסלמתנדב- ציוד מיחשוב וועדה 221

19.9.16                        9,406אוקי דילאוקי דילסטיק דקורמטפטיםשלומי בן עמיצביקה חורשעיצוב מרחבים שלהבת- הדפסת והדבקת טפט 222

19.9.16                        9,009אטמורהיטי הכחהקו היפהאטמובניית קוביות ישיבה ומדפים223

19.9.16                           200הום סנטרהום סנטרדשא סינטטי שלהבת בנים224

19.9.16                           275מטריקסמטריקסוואןמתגי רשת גנים226

19.9.16                        6,084ברק במותברק במותאמינות הבמהבמה להקפות שמחת תורה227

19.9.16                        8,075בש גלגן ליגן גניתדניאליבש גלניר גליםציוד חוגים ילדים228

22.9.16                        7,406לנדאולנדאותריסי סיניוילונות גני ילדים פדיה ורננים229

25.9.16                      14,000גלבועארכיביוןארכיב מקצועיגלבועסידור ארכיון230

26.9.16                        4,000וידאו דרפוינט2פוינטאלי מצויינים וידאו דרשירותי הקרנה אירועי פיס231

28.9.16                        5,492זיפקוםנין נון.אזיפקוםמטריקספריטי מיחשוב עבור לוח אלקטרוני שלהבת בנים233

28.9.16                        1,277הום סנטרהום סנטרשולחנות וקומקום למועצה234

1.11.16                        6,320נטקורנטקורמחשוב ועבודה על שרת239

1.11.16                        1,500רהיטי הכחרהיטי הכחכסא אריאל240

1.11.16                           520רהיטי הכחרהיטי הכחארונית לתחבורה241

1.11.16                      18,669זיפקוםנין נון.אזיפקוםמטריקסח"מחשבים לשפ242
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1.11.16                        2,025אקו פרינטפולד. יאקו פרינטתיקי גב ליחידה הסביבתית243

1.11.16                        3,317זאוסזאוסמחוץ לקופסאגנים- שעוני קיר יום המורה 244

1.11.16                        2,000ר.ה.שר צאיג.ה.שתמונות שחור לבן קיר מועצה245

1.11.16                        9,500כרמלכרמלתוכנה למחלקת הדת מועצה246

7.11.16                        2,108מטריקסזיפקוםנין נון.אמטריקסמלאי מועצה+ מתגים ספרייה 248

8.11.16                        5,378רהיטי הכחניר גליםמירזארגמןרהיטי הכחריהוט מועדונית וכסאות יחידה סביבתית250

10.11.16                      18,428די אס פרסוםרושםהפיל הוורודדי אס פרסוםגרפוליטדפוס המרכזהדפסת חוברת גבייה וחומר לתרבות251

13.11.16                        1,457הפיל הוורודהפיל הוורודדי אס פרסוםדפוס המרכזהדפסה רישום גני ילדים ובתי ספר252

13.11.16                        2,457ירמימיכל קסטיאלמרלןירמיעיצוב רישום גני ילדים ובתי ספר253

13.11.16                      18,669זיפקוםנין נון.אמטריקסזיפקוםוואןמחשבים לשירות הפסיכולוגי254

13.11.16                        1,709תילתןתילתןערכת בטיחות בדרכים255

13.11.16                        8,775ארקיעשמילארקיעפנינה- ארוח במלון לפורום נשים 256

14.11.16                        3,419תקשורת. פי.יוגוטקזיפקוםוי מוביילתקשורת. פי.יואייבורימכשירים ניידים לגבייה ומינהלה257

15.11.16                        5,207לנפלסטגניתלנפלסט2002מגוון לוחות שטיח גן ילדים פרג ורמות259

16.11.16                      20,241אתריקסמ"טי בע.דיסקל   אימ"לוגיקם פתרונות בעאתריקסמערכות הכרטוס- אינטגרציה והתקנת התוכנות 260

16.11.16                        1,400קלינטוןחשמל ישיררפאליהום סנטרקלינטוןבטחון- מפזרי חום 261

16.11.16                        3,784הום סנטראלמחשמל ישיררפאליהום סנטרקלינטוןוועדה לתכנון ובניה- מקרר 262

20.11.16                        2,833טולי גןניר גליםדף רםגן גניתטולי גןל"משכ- משחקים 262

20.11.16                      22,782מזגני הטבעדור המיזוגאבנר קריטימזגני הטבעמזגנים לגני ילדים263

20.11.16                      25,000אלגרייהשונססברס ארועיםאלגריהארוע פרישה לעובדים264

20.11.16                      56,160יעקב כץאקווה דוראמינואלוביעקב כץדיגום מים265

22.11.16                        1,500רהיטי הכחרהיטי הכחאטמוחדר רווחה- ארון משרדי 266

24.11.16                      13,806אתריקסדפוס המרכזפרסום.אס.דיזיפקוםאתריקס     הפיל הוורודהדפסת תגי קרטון טרמי לתרבות267

27.11.16                           500מיכל קסטיאלירמי מיכל קסטיאלעיצוב הדפסה תגי קרטון לתרבות268

27.11.16בוטלדפוס שלושמ"מול דיזיין בעגרפוליטאיתם סחר. ס.אהפיל הוורודדפוס המרכזהדפסת פלייר לתרבות התורנית269

27.11.16                        1,755שרלי שוורץמיכל קסטיאלשרלי שוורץעיצוב פלייר תרבות תורנית270

צחובויטלרזפולד. יסידימיקו שיווק. ח.במיקהחולצות לטורניר בתי ספר יסודיים271

30.11.16                        3,594מיקהמילמן

30.11.16                        2,953הום סנטרמ"בע. כ.להום סנטרניסן חומרי בנייןאולם ספורט גוונים- רכישת כלי עבודה 272

30.11.16                      50,600בש גלבש גלאי ספורטראם ספורטספורט גםMGSדוגלס ספורטציוד ספורט לחוגים273

30.11.16                      11,700בש גלאי ספורטראם ספורטספורט גםMGSדוגלס ספורטציוד ספורט לחוגים273

30.11.16לבקשה mpl77.22מטרופלינטויסמן כהןmplוועדה לתכנון ובניה- סריקת ארכיב 274

30.11.16                      17,550ניר ציון שיפוציםגמר' טיפ טופ עבניר ציון שיפוציםאבנק קריטישיפוץ מחסן חרום בפדיה275

30.11.16                        5,138מעיינות. א. אהדס פתרונות מיםאתריקס מעיינותמעיינות. א. אשרות מתקני מים במועדוניות276

30.11.16                        1,182חובוי'צהפיגרףמילמן ספורטחובוי'צקרייזי בלוןרפי רבדאמחזיקי מפתחות צעדת הרצל277

30.11.16                        2,808נטקורנטקוראסתר אוניברסלקלינטוןהום סנטרסורקים למשרדי הרווחה278
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04.12.16                        3,900משתלת סולונרמשתלות איילתדהרירוק עדמשתלת סולונריחידה סביבתית- חומרי גינון 279

גנית פארקאורן מתקניםשעשוע וספורטניר גליםגן גניתמתקני פסגותגנית פארקמתקני חצר גני ילדים 280

06.12.16                      92,313עידן אל גני

06.12.16                        7,160דפוס המרכזמול דיזייןגרפוליטאיתם סחר. ס.אהפיל הוורודאס פרסום. דידפוס המרכז ופלייר גבייה2017הדפסת חוברת תקציב 281

06.12.16                           990אסתר אוניברסלתדיראן גרופקלינטוןאסתר אוניברסלמפזר ספירלה ומפזר רגיל , טוסטר282

11.12.16                        3,098צומת ספריםדף רםתולי גןצומת ספריםסטימצקיגני ילדים- רכישת ספרים 283

11.12.116                      16,146חוות לכישאבי אברהם פוינט2פוינט חוות לכישברק במותאותנטיםאאוט דורצעדת הרצל- מחסומים ועגלת חץ , הצללה284

11.12.16                        9,886במות.מ.אזיו דאליבמות.מ.אחוות לכישברק במותאותנטיםצעדת הרצל- במה וכסאות 285

12.12.16                      12,450שון שלטיםהמרכז לשילט.פ.דשון שלטיםרוטשילדנוריתצעדת הרצל- שילוט 286

12.12.16                        4,857טולי גןטולי גןגניתניר גליםבית השטיחיםשטיחים לגני ילדים287

14.12.16                        2,048קלינטוןתדיראן גרופאסתר אוניברסלקלינטוןהום סנטרמוצרי חשמל גנים וועדה לתכנון ובניה288

19.12.16                        4,569מצג סחרגסטטנרטקמצג סחרטונר נטשרות שנתי מגרסות נייר289

19.12.16                      25,799רמי יוסףאלקיים פאסיפיקאמי יצור בגדי מגןרמי יוסףרכישת ציוד חורף למתנדבי מגב290

19.12.16                        5,996ר פון"דר פון"דפי סי סנטרמכשירים ניידים לגבייה ומינהלה291

20.12.16                    138,879סופר סאונדזין דאליאון הפקותמנו שואוסופר סאונדסינקופה ארועיםהפקת ארוע ביום העצמאות 292

21.12.16                           995מיקהמיקהסידיחובוי'צפולד. ימאונטייןאפודים זוהרים שלהבת בנים ובנות293

21.12.16                      15,503צוחובויפולדר.ימיקומילמן ספורטסידיצוחובוימאונטייןמוצרי פרסום זהירות בדרכים294

21.12.16                           450איריס לביאערן דוכני מזוןמוני כהןק"הילה זאיריס לביאדוכני סדקית ושעשועים יום העצמאות295

אלדו אירועיםניצן מנצורבראנץזין דאליפרומרקטאניגמהדוכני מזון ליום העצמאות296

21.12.16                        2,500אלדו ארועיםערן דהן דוכנים

21.12.16                        4,914מ"כספות חצור בעמ"כספות חצור בעיו סייף כספותכספת לחדר נשק297

21.12.16                        7,000א"מדא"מדא"קורס חובשים מד298

25.12.16                        4,003טולי גןדף רםטולי גןהרווחה+ משחקים לשרות הפסיכולוגי 299

25.12.16                        2,509אסתר אוניברסלאסתר אוניברסלהום סנטרקלינטוןמכון כושר ורווחה, מוצרי חשמל גנים300

יורוקוםמטריקס נובוקוםנטקוריינון. אזיפקוםמחלקת חינוך- טלויזיה וציוד מחשוב 301

28.12.16                        6,212דיקלדיקל

28.12.16                        5,440ספורט איהאתלטבש גלספורט בולMGSטים ספורטספורט איגופיות לחוג הכדורסל302

29.12.16                        1,440הפיל הוורודגרפוליטהפיל הוורודדפוס המרכזנייר לוגו303

01.01.17                        4,797גנרטורים. נ.דשמרלינגנרקל'גגנרטורים. נ.דגנרטור צעדת הרצל304

02.01.17                        2,300דובלרדובלראטמוגשש מערכותדוכן נאומים פודיום305

03.01.17                        1,490גארגן מארקטפור ווי יוסחלביםגארדן מארקטצמחים מלאכותיים לכניסה למועצה307

04.01.17                      79,431מאג פרויקטמאג פרויקטגנור טויליאון הפקותפריפלוסריילטמינגאוהד בן חמו2017ניהול ותפעול מרוץ גזר 308

08.01.17                        7,722ירוק עדירוק עדכל בו לגןתדהרגרדן מרקטדרך השתילגני ילדים- שתילים לטו בשבט 309

09.01.17                        3,900זיפקוםיורוקוםמטריקסאפרת שטריתנון נון.אנובוקוםמקרן לבית ספר יסודי חדש310

2017יולי -  דוח מעקב ספקים ינואר 
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10.01.17                      41,720אגוזהמחסןהום סנטראגוזמחסן אגוז לגני ילדים311

10.01.17                        4,446הפי גרףהפי גרףפי סי גרףתגי כיס למחלקת תרבות312

11.01.17                        1,697פיק אפעמית רהוטםיק אפספסל ללובי המועצה313

12.01.17                        6,932קרביץצרכניית עזריהקרביץשטראוס מיםמי עדןבקבוקי מים לעדלאידע 314

12.01.17                    140,000טוהר מקוואותטוהר מקוואותמרזביתיזמות. י.שאלי כחלוןשיפוץ מקווה בעזריה315

15.01.17                        1,773יורוקוםנובוקוםנון נון. אזיפקוםיורוקוםמערכת מיקרו סטראופונית פנסוניק לגנים316

15.01.17                        2,152דיקלTROTטלדורמטריקסזיפקוםדיקלמחשב נייח לקומונה גרעין עודד317

17.01.17                      28,798הוצאות קורן ירושליםזול הספרספרית עם ישראליזהר נבוןהוצאת קורן ירושליםהמדף היהודיחינוך" - מעלות"ך "ספרי תנ318

17.01.17                           800מול דיזייןדפוס המרכזמול דיזייןתמונות קנבס318

18.01.17                        3,000קודש נטמתנה יהודיתקודש נטמימון שושןמזוזות מבנה חדש319

18.01.17                        2,629הום סנטרקרביץרהיטי הכחהום סנטרכסאות לוועדה ולתחזוקה320

18.01.17                        1,654שון שלטיםהמרכז לשילט.פ.דשון שלטיםרוטשילדנוריתעדלאידע- שילוט 321

19.01.17                        6,435בוריס שניידרמןבוריס שניידרמן פוינט2פוינט אלי מצויינותזיו דאליקול מיוזיקהרכבים מוסיקלים באשכול- הגברה ותאורה 322

19.01.17                        3,485מ"להב בעמנחם אפיקמ"להב בעאקדח לסייר בטחון323

22.01.17                        4,627לנפלסטגן גניתמגוון מערכות שילוטלנפלסטלוחות שטיחים לגני ילדים324

24.01.17                      20,299מאונטיןמודןדנלרקלגבאינספיירמאונטייןשוגוןתרמילי גב למתגייסים325

24.01.17                        3,334גנרטורים. נ.דשמרלינגנרקל'גגנרטורים. נ.דהשכרת גנרטור גיבוי326

30.01.17                      18,557קל דיגיטלקל דיגיטלנובוקוםנטקוראפרת שטריתנון נון.אגוטקאריאל- מחשב נייד 327

30.01.17                      11,437פטוריזפטוריסקווריטגנית פארקעמית רהוטמתקני פסגותגני ילדים- כיסוי ארגז חול 328

30.01.17                        2,590שון שלטיםרוטשילד שון שלטיםשילוט כנעןהמרכז הישראלישילוט למחלקת הגביה 329

TROTטלדורזיפקוםטלדורנובוקוםגוטקח"מחשב נייח לשפ330

30.01.17                        1,860דיקלדיקליורוקוםמטריקס

02.02.17                      59,400אודיקוראודיקורר גב"דגרדלנייןמאונטין.גחובוי'צמושב שיאצו לעובדים331

02.02.17                      12,355יונתן אדמוןדוג סנסיונתן אדמוןסדנא לאילוף כלבים332

06.02.17                      33,696גולףגולףפוקסקיו.אסילדים בסיכוי2017מתנות לפסח 334

06.02.17                        7,130ר פון"דר פון מובייל"דתקשורת. פי.יונייד ניידמכשירים ניידים 3355

יורוקוםאפרת שיטריתנובוקוםנטקוריינון.אזיפקוםציוד מחשוב אולפנת שעלבים336

07.02.17                        7,800דיקלגוטקזיפקוםדיקל

08.02.17                        2,293נטקורTROTטלדורמטריקסנטקורמסכים הנהלה337

09.02.17                      29,994גיא אורמןרבדאמילמןגיא אורמןהפי גרףפיסלון לוח גזר338

09.02.17                        8,336אינספיירסטרייקאינספייר16דיסק און קי 339

12.02.17                        3,550פוקסגולףפוקסשי לחג למתנדבים340

12.02.17                        4,375לנדאו.שסיני. אלנדאו.שוילונות למחלקת הגבייה341

12.02.17                      33,696אדגו פרסוםאדגו פרסום שעות24מודעות ידיעות אחרונותפרסום צעדת הרצל בעיתון342

14.02.17                        2,382הפיל הוורודדפוס שלושגרפוליטאיתם סחר. ס.אהפיל הוורודדפוס המרכזמחלקת חוגים- עבודות דפוס 343

טלדורTROTנובוקוםנטקוראפרת שטריתנון נון.אאבטחת מידע ותקשורת344
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מעקב פניות מאגר ספקים 

החלטה. תסכום זכייהספק זוכה6ספק 5ספק 4ספק 3ספק 2ספק 1ספק דרישה

15.02.17                      61,460נטקורגוטקלנטקיורוקוםמטריקס

16.02.17לשעה 195אינטרטאוןאינטרטאוןמ"יני בע'גאווגרני וייסמןחלקה ומחשובם /איתור זכויות בניה לפי מגרש345

20.02.17                        5,077מתפרת סיסומלי סבגאילנה מעצבת מתפרת אביהמתפרת סיסוביגוד להקת מחול346

21.02.17                           410איציק סידיאיציק סידימיקהשקיות נייר ממותגות347

21.02.17                        1,500יינות ברקןלא נוטהיינות ברקןיין מתנה לחג348

21.02.17                        1,500עולם המתנפחיםהפקות Zעולם המנפחיםימבורי לעדלאידע'ג349

23.02.17                        5,972נטקורגוטקנובוקוםנטקוראפרת שטריתלנטקזיכרון לשדרוג מערכת פי סי קיימים 350

26.02.17                      13,315אטמוארגמןרהיטי הכחמסיבאטמוספרייה- ריהוט 351

27.02.17                      15,204שרגאיסידיפולד. ימיקהשרגאיצחובוייום העצמאות- כובעים ודגלים לגני ילדים 352

01.03.17                      28,080סלקטסלקטמתריקסטלאולרכישת מסרונים למחלקת תרבות353

01.03.17לחשבון 1.77מילגםאוטומציהמילגםמגערמחלקת גבייה- מסד נתונים 354

01.03.17לחודש 1,872וולף שרותי מעבדהצ"אמינולאב בעוולף שרותי מעבדהכץ איכות מיםטהרת המשפחהשרות ותחזוקת מקוואות355

19,57601.03.17 דלילהכרמי אינטרלאברובינשטייןדלילהחומרי מעבדה באשכול356

02.03.17                      11,700ניר ציוןאטיאס יניבניר ציוןמנות חרום 357

02.03.17                        3,153מ דן.ג.אאינספיירמ דן.ג.אציוד לצוות צחי תרגיל358

02.03.17                    161,460אבוקסיס. יטליה מרקוביץס אדריכלים.ב.א'מושלי אלדר אדאבוקסיס. יע לקריית חינוך עתידים"תב359

02.03.17לשעה 279.63שרגא ארנוןשגית חקליאשרגא ארנוןנורית ונדסבורגאריאל גרדשטייןתכנון אדריכלי להנגשת מבני ציבור360

07.03.17                           930שרלי שוורץירמימיכל קסטיאלשרלי שוורץהפנינג בריאות- עיצוב פליירים 361

07.03.17                        1,608הפיל הוורודאיתם סחר. ס.אהפיל הוורודדפוס המרכזהדפסת פליירים הפנינג בריאות362

07.03.17                      15,750הפינה של מיכלהפינה של מיכלפאתלופר'צלינה אורחים מחול363

יורוקוםמטריקס נובוקוםנטקוריינון. אאפרת שטריתמחשוב אשכול פייס והועדה לתכנון ובניה364

08.03.2017                      16,870זיפקוםגוטקלנטק TROTטלדור

08.03.2017                        4,610מיגון טקיורוקוםמיגון טקלנטקנובוקוםנטקורקודן למשרדי גבייה365

09.03.2017                        9,079איתוראןפוינטראיתוראןמערכת שיכחת ילדים באוטובוסים366

09.03.2017                        5,649פויקהקיו.סי.איהום סנטרפויקה גינתוןפויקהגפנררדיוססירי פויקה ליחידת הנוער367

09.03.2017                        6,300אלגרואלגרוזיו דאליקול מיוזיקברק במותאלי מצויינים אמינות הבמהמערכת הגברה לטקס גנים יום העצמאות368

12.03.2017                        3,500כל בו לגןגרין גרדןהום סנטרסלונרכל בו לגןרווחה- ציוד גינון 369

12.03.2017                        2,750רקורדיהודה טלרקורדטיול יחידות הנוער- גרופ + השכרת מירס 370

12.03.2017                        3,439ראם ספורטספורט גוםספורט איבש גלMGSראם ספורטציוד לחוג טניס וחדר כושר371

12.03.2017                        5,064מרוםמיוזיק סנטרמרום כלי נגינהכלי זמר מודיעיןחליליתמחלקת חוגים- כלי נגינה 372

13.03.2017                    126,383שוש פחטרעמיתרגאאלוןשוש פחטרדולבמחלקת תברואה- עגלות אשפה 373

13.03.2017                      19,890מיוזיסנסקי. יקול מוסיקהאלי מצוייניםמיוזיקנסקי.יאלגרוזיו דאליהגברה ותאורה מופעי סיום חוגי מחול374

15.03.2017                      26,769גנרטורים. נ.דשמרלינגנרקל'גניב דרנרגנרטור ועמודי תאורה יום העצמאות375

16.03.2017                        6,084שון שלטיםרובינשטייןהמרכז הישראלי. פ.דשון שלטיםשילוט יום העצמאות376

16.03.2017                      14,162שרגאיסידיפולד.ימיקהשרגאיצחבוידגלים ליום העצמאות377

16.03.2017                        1,950שירותיוןשירותיוןמוצאותבראשיתשרותים ניידים לטו גזר ויום העצמאות378
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מעקב פניות מאגר ספקים 

החלטה. תסכום זכייהספק זוכה6ספק 5ספק 4ספק 3ספק 2ספק 1ספק דרישה

16.03.2017                    152,568חשמל קור פזעמיאורחשמל קור פזאבנר קריטימדקורמ.שרמזגנים בבית ספר שדות איילון379

20.03.2017                        6,707אולימפיק ספורטאופנת נטליזאי ספורטראם ספורטבש גלאולימפיק ספורטמצנחי בד לגני ילדים380

20.03.2017                        3,861הרמוניהאביבה ארועיםלוי ארועים. אמוש הפקותהרמוניהדוכן מזון ליום העצמאות381

20.03.2017                      22,000לירן מלכאאסתי אוסובסקיקליפ נופשאלפאחבריםלירן מלכאלילאאטרקציות קבלת פנים לארוע יום העצמאות382

21.03.2017לחודש2289+ חד פעמי 2851שלומי זכותפלא קארדשלומי זכותאיזומישמחלקת גביה- התאמות כרטיס אשראי 383

22.03.2017                        5,452מרכז החשמלמרכז החשמללנטקדיקלזיפקוםמחשבו למחלקת רווחה384

יורוקוםמטריקס נובוקוםנטקוריינון.אאפרת שטרית באשכול פייסWIFIהתקנת מערכת 385

22.03.2017                      16,322לנטקזיפקוםגוטקלנטק טרוטטלדור

22.03.2017                      56,160אופק צילומי אוירקליימקסאיריס ציחהאייל רונןאופק צילומי אוירצילום אורתופוטיה למחלקת תשתיות386

23.03.2017                        7,328ניר גליםלנדאו.שבית השטיחיםניר גליםגנית פארקשטיחים לגני ילדים387

26.03.2017                        4,550נטקורזיפקוםדיקלנובוקוםנטקוריינון.אאפרת שטריתסורקים ומסך מחשב388

26.03.2017                        7,803אדגו פרסוםמוקד המודעות הארציאדגו שעות24מודעות פרסום ארוע בעיתון389

26.03.2017                           971דפוס המרכזהפיל הוורודדפוס המרכזאיתם. ס.אהדפסת פלייר אפליקציה גזר390

27.03.2017                      39,780פירוטקסלביא אומגהזיקוקיתפירוטקסזיקוקים ליום העצמאות391

29.03.2017                        5,420משרד הבריאותאלי כץאמינולאבמשרד הבריאותדיגום מים- בדיקות מעבדה 392

30.03.2017                        5,452מרכז החשמלמרכז החשמלזיפקוםדיקלמחלקת גבייה- טלויזיה וציוד מחשוב 393

20.04.2017                        3,410דיקלנטקורזיפקוםדיקלנובוקוםיורוקוםסורק לרכש ומקלדת לחינוך, מקרן לרווחה394

20.04.2017                        2,925קול מוסיקהזיו דאליאלי מצוינים פוינט2פוינט שלמה בוסקילהאלגרוקול מוסיקההגברה לארוע רווחה  395

20.04.2017                        2,100בא לי בלוןקרייזי בלוןבא לי בלוןבלונים לחג השבועות396

20.04.2017                      11,350מרלןשרלי שוורץירמימיכל קסטיאלמרלןרחלי זעפרניעבודות עיצוב מחלקת חוגים397

20.04.2017                      21,375דפוס המרכזדפוס שלושמ"מול דיזיין בעאיתם סחר. ס.אגרפוליטהפיל הוורודדפוס המרכזמחלקת חוגים- עבודות דפוס 398

24.04.2017                        6,862רשת בטחוןרשת בטחון בן בטחוןאבטחת טיול נוער פסח399

24.04.2017                    131,625פרטנרמובייל 012הוט מוביילרמי לויפרטנרסלקוםפלאפוןמכשירים ניידים לעובדי המועצה400

25.04.2017בוטלנון נון.אנובוקוםזיפקוםדיקלתשתיות- טאבלט ומקלדת 401

03.05.2017                        8,950אטמורהיטי הכחאטמומסיבארגמןריהוט למחלקת תרבות ורווחה402

04.05.2017                      26,910חוות אלנביזאפה יקבי ברקןירוק על המיםחוות אלנביארוח משלחת מגרמניה403

04.05.2017                      29,484עמיאורהבודקאילן עמרמיעמיאורבדיקת בטיחות חשמל בבתי ספר404

שחר.שארזי מוקד. אשחר.שמוקד התראות לחדר נשק ולבניני המועצה405

04.05.2017אחוז12הנחת חלפים 

יורוקוםזיפקוםמטריקסטלדורנובוקוםנון נון. אהתאמת נגישות- רכישת ניידים לבתי ספר 406

08.05.2017                      23,148מטריקסדיקלוואן

09.05.2017                        2,900שלמה בוסקילהזיו דאליאלי מצוינים פוינט2פוינט שלמה בוסקילהאלגרוקול מוסיקההגברה לארוע תרבות  407

09.05.2017                      43,407בנצמרקמ"ריאקטיב בעבנצמרק טכנולוגיותבאד השבחהרכישת פחם פעיל408

09.05.2017                        3,510סמדר הכהןre3סמדר הכהןאורבניקסקול קורא להכנת בקשה לפעולות בשטחים פתוחים409

11.05.2017                      18,603שון שלטיםשון שלטיםהמרכז הישראלי. פ.דמול דיזייןשמשונית פתיחת שנה בתי ספר410

11.05.2017                        4,720בא לי בלוןקרייזי בלוןבא לי בלוןבלונים פתיחת שנה מחלקת חינוך411

175.50מוסד חדש , 210.6נשק  חודש .ח
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11.05.2017                        7,254מוניטיןמוניטיןשוגארטקרייזי בלוןאורי בראוןשוקולדים ממותגים פתיחת שנה412

11.05.2017                           942דיקלמטריקסטלדורנובוקוםנטקוראפרת שטריתנון נון. אגני ילדים- ציוד מחשוב 413

מיקו. ח.ברבדאטלרזמיקהמאונטיןתיקציק'מתנות לידי המועצה העולים לכיתה א414

11.05.2017                      44,000יק'תיקצמילמן

קול מוסיקהאלגרו פוינט2פוינט שלמה בוסקילהפאור אוןאושרה הפקותהגברה ותאורה ארוע חוג אקרובטיקה415

29.05.2017                        6,903קופצים רוקדיםאלי מצויניםקופצים רוקדיםאלי מוזיקנסקיזיו דאליגולן הפקות

אמינות הבמה.א.אזיו דאליסופר סאונדאותנטיםחוות לכישברק במותבמות. א.אשנה נוער.טקס פ- שולחנות ומחסומים , כסאות, במה416

29.05.2017                      14,672חוות לכישקופצים רוקדים

שדות איילוןסנדוויץ ברמוניירואחנוןמתוקהקאנאפסכיבוד לישיבות במועצה417

ביסקוטי.אאספרגוס

קא,אספרגוס,ביסקוטי

10%29.05.2017-7%נפס

29.05.2017                      13,104ואחנוןאספרגוססנדוויץ ברקייטרינג שדות אילוןואחנוןביסקוטי.אקייטרינג ארוע טקס מצטיינים418

29.05.2017                        5,733שרותיוןגו ריסטנורית אדם שרותיוןשירותים ניידים לארוע פתיחת שנה נוער419

29.05.2017הנחה 3.5%רונן חורשחורחה אליהואילן אלקבץרונן חורשאור השחר רגעי פזצלם לארועי המועצה420

04.06.2017                      94,770משק עפר ופיתוחבני וצביקהאתר גוש חלבכל בו עמיאדאתר נעןקבוצת שטףמשק עפר ופיתוחחומר נברר לשבילים חקלאיים421

05.06.2017                        7,125דיקלזיפקוםמטריקס טלדורנובוקוםאפרת שטריתנין נון.אמצלמה לבטחון וטלפון נייח422

קול מוסיקהאלגרו פוינט2פוינט שלמה בוסקילהפאור אוןאושרה הפקותתאורה וציוד לארוע סיום חוגים משמר דוד423

05.06.2017                      19,890אלי מוזיקנסקיאלי מצוייניםקופצים רוקדיםי'אלי מוזיקנסזיו דאלי

08.06.2017                      11,500אפגריידאפגריידקיו ווטרגרור מים לחרום424

08.06.2017                      32,800מצלמות שביל ATCמצלמות שביל ATCליר מחשביםמיגון טקמיגון - מצלמות שביל 425

08.06.2017                        7,909נין נון. אARTEKנין נון. אזיפקוםדיקלטאבלט לתחזוקה ומחשב נייד למחלקת גבייה426

08.06.2017                      25,791בזקסלקוםפרטנרבזק50/50הגדלת קו אינטרנט - קו סמטרי 427

08.06.2017                        4,563ם יעוץ מונציפאלי"חכדני קלימיחגי עמרנים יעוץ מונציפאלי"חכארמהיועץ לטיפול בקולות קוראים בנושאים שונים428

11.06.2017                        8,073ברק במותברק במותאמינות הבמהבמות חוות לכישקופצים רוקדיםבמה וציוד לארוע שמחת תורה429

מול דיזייןגרפוליטאיתם סחר. ס.אהפיל הוורודדפוס המרכזעיצוביםלוח שנה שולחני לתושבי המועצה430

11.06.2017                      38,500עיצוביםדפוס יובי פרינטרושם

 גן גניתמסיברהיטי הכחאטמוארגמןהיפר משרדהרצוג- ריהוט כיתת פיזיקה וכימיה 431

12.06.2017                      78,811אטמו'מיראז. ד.א

דפוס יובי פרינטמ"מול דיזיין בעגרפוליטאיתם סחר. ס.אהפיל הוורודדפוס המרכזמגנט הדלקת נרות מחלקת דת432

12.06.2017                      11,875יובי פרינטרושם

13.06.2017                        2,700ניון נון.אאספירקוםנין נון.אדיקלזיפקוםחדר ישיבות- מחשב נייד 433

פסגותגן גניתניר גליםטולי גןפעולתוןהמעיין לגןמשחקי חצר מפלסטיק לגני ילדים434

13.06.2017                      18,322טולי גןדף רם

13.06.2017                        9,000קודש נטנחליםמתנה יהודיתקודש נטמזוזות לבתי הספר435

13.06.2017                      11,932נטקורנטקורטוויסטקריל טייםנט-פאסטרישוי אנטי וירוס למועצה436

שלומי בסאושרה הפקותקול מיוזיקזיו דאליאלגרווידיומיטהגברה ותאורה לטקס פתיחת שנה נוער437

13.06.2017                        9,711אלגרוקופצים רוקדיםאלי מוזיקנסקיאלי מצויינים  פוינט2פוינט 
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15.06.2017                      10,530איציק סידימיקהאיציק סידיצחובוימאונטין.גתיקי שרוך מבד ליחידת הנוער438

18.06.2017                      23,517חני יוסטרסטודיו סגולחני יוסטר עיצוביםארטישוק סטודיואשכול הפיס- עיצוב פנים 439

18.06.2017                      11,700בצלאל.י/ספראספראהסמלנקודת חןמתנה יהודיתנחלת הספרספרי תהילים למתגייסים440

19.06.2017             500,400,400רובוכייףרובוטקרובוכיףרובוטיקסחוג רובוטיקה באשכול הפיס441

22.06.2017                      67,134נטקורנטקורפאסט נייטרייל טייםמטריקסטלדורהטמעת שרת ומערכת סיסטם במועצה442

25.06.2017                      13,827קופצים רוקדיםסטריאו כץקופצים רוקדיםחוות לכישברק במותאמינות במה.אבמה וציוד לארוע יריד חוגים443

26.06.2017                        8,705נקודת מבטאספירקוםיורוקוםנקודת מבטמ"שמע בעסטריאו כץמקרן לאשכול הפיס444

28.06.2017                      18,603שון שלטיםשילוט סנטרצאיגשון שלטיםדפוס המרכזדפוס עידן2017-2018באנרים לפתיחת שנה 445

29.06.2017                      14,859חוות לכישסטריאו כץקופצים רוקדיםחוות לכישאמינות במה.אברק במות2017ארוע בימות פיס - במה וכסאות 446

 גן גניתמסיברהיטי הכחאטמוארגמןהיפר משרדס הרצוג"ציוד לחדר פירסט בי447

02.07.2017                      78,811אטמו'מיראז. ד.א

 גן גניתמסיברהיטי הכחאטמוארגמןהיפר משרדריהוט לבית הקשיש448

03.07.2017                    155,270פיטרורהיטי פיטרו'מיראז. ד.א

03.07.2017 ₪ 250נורית ונדסבורגראופיר מקוריעירית אלקולומברהמיכאל רויטמןנורית ונדסבורגרס ונגישות"יועץ נגישות מתו449

03.07.2017                        9,360כדורי.אד סגנון .יכדורי. אשער כניסה למרכז יום לקשיש450

04.07.2017                        5,290אבי בן רפאלאבי בן רפאלאמצעי המחשה29.08סמולטורים בטיחות בדרכים לארוע נוער 451

05.07.2017                        6,435לוכד השפלהמ"פרדיו בעאספקה ויטרינרית. אלוכד השפלהסורק שבבים לכלבים452

09.07.2017                        5,265אלכס סוריןאלכס סוריןעפר הפקותקופצים רוקדיםאלגרוהגברה ותאורה ארוע שמחת תורה453

11.07.2017לעמוד 20.48חבר תרגומיםמשרד.פרוטוקול שחבר תרגומיםבונוס פרוטוקוליםשרותי תמלול ישיבות454

11.07.2017                        8,775קופצים רוקדיםמתנפחים בגדולעולם השעשועיםקופצים רוקדים2017מתנפחים לטקס פתיחת נוער 455

16.07.2017                      32,760לנדאו.שרפאל וילונותבית השטיחיםסיני שלמהלנדאו. שוילונות למרכז יום לקשיש456

16.07.2017                        5,265קנדסקנדסשלומי בסקול מוסיקהאלגרוקופצים רוקדיםשמחת תורה- הגברה ותאורה 457

18.07.2017                           585ברזיקברזיקקרמהניהול. נב.חברנירחינוך- שירותי ליווי חשבונאי 458

18.07.2017                        5,300מרכז הנגרריםויינגולד משהמרכז הנגרריםנגרר למחלקת תברואה459

18.07.2017                      12,834אגוזכדורי משההמחסןאגוזמחסן בית ספר שלהבת בנות460

24.07.2017                        5,733רהיטי הכחרהיטי הכחמסיבאטמוס הרצוג"ארונות במעבדת כימייה בי461

24.07.2017                        9,302דנגוט מחשביםמטריקסדנגוט מחשביםטוויסטקעמדת מידע לאתר הנצחה באשכול הפיס462

24.07.2017                      15,622חליליתמרום כלי נגינהארט סטודיופיאנו מיוסיקדיאזחליליתשלוחת חוגים נוף איילון- כלי נגינה 463

24.07.2017                        7,020גנרטורים.נ.דגנרטורים. נ.דנרקל'גשמרלינגגנרטור לארוע טפס פתיחת שנה נוער464

26.07.2017                      23,707אמקהאוניה שפיראאורדע פרינטאמקהאיתם. ס.אמחלקת גבייה- הפקת תלושי ארנונה 465

טלדורנובוקוםאפרת שטריתנין נון.אדיקלזיפקוםלתשושי נפש' מרכז יום לקשיש ויח- ציוד מחשוב 466

30.07.2017                      16,069זיפקוםאספירקוםמטריקס

30.07.2017                        6,663המרכז לחשמלתדיראן גרופאסתר אוניברסלקלינטוןהמרכז החשמללתשושי נפש' מרכז יום לקשיש ויח- מוצרי חשמל 467

גולףפוקס שקדיהילדיםסימה סי קיולה נוטה2017מתנות לראש השנה 468

2017דצמבר -  דוח מעקב ספקים יולי 
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30.07.2017                      18,400פוקסיקבי ברקןגולףאנשי הזיתיקב בן חייםגראפס

30.07.2017                        3,400יקבי ברקן

30.07.2017                      10,500רואי שוקולד

30.07.2017                      65,356לילה הפקותלירן מלכהלילה הפקותאושרה הפקותחברים הפקותהפקת ארוע פתיחת שנה נוער469

07.08.2017                        7,365דף רםטולי גןצומת ספריםדף רםסטימצקיספרים לגני ילדים לתחילת שנה 470

08.08.2017                        8,855טולי גןעידן אל גניניר גליםטולי גןמעין לגןדם רםחדש- משחקי קופסא גני ילדים 471

03.08.2017                      25,436אטמושירן דידקטרהיטי הכחאטמוארגמןלתשושי נפש' ריהוט נוסף למרכז יום לקשיש וליח472

10.08.2017                      29,666דף רםקרביץשירקהגרפיטידף רםפיתגורסציוד יצירה למועדוניות473

דוגלי ספורטפעלטוןאנרגיםבש גלספורט גוםראם ספורט2017-2018ציוד ספורט לחוגים 474

10.08.2017                      84,159בש גלספורט בולטים ספורטספורט אי

20.08.2017                      10,173לנפלסטגנית פארקלנפלסט2002מגוון 2017לוחות שטיחים גני ילדים 475

20.08.2017                      80,197וילונות סיניוילונות סיניבית השטיחים רפאלסיני שלמהלנדאו.שוילונות למבנים חדשים בתי ספר 476

20.08.2017                      21,504הנגריה שליהנגריה שליעיצוב הכסא והבראטמורהיטי הכחארגמןאופק חדש- ריהוט בית ספר עתידים 477

20.08.2017                        7,581רהיטי הכחעיצוב הכסא והבררהיטי הכחארגמןכסאות בית ספר עתידים478

20.08.2017                      95,400מורן אשדמורן אשדגולן סולארקרן אנרגיהערן הורמןיועץ להתקנת מערכות סולאריות על מבנה הציבור479

20.08.2017                      16,906רולאיטסנטרל ברקפאין בררולאיטארוח ערב הצדעה למתנדבי מגב480

21.08.2017                    142,740קופצים רוקדיםגנור טיולי אופנייםעמי גורשוונגקופצים רוקדיםמועצה אזורית גזר- אירוע ניווט 481

22.08.2017                        6,100מרכז החשמלמרכז החשמלאסתר אוניברסלקלינטוןציוד חשמל לגני ילדים482

24.08.2017                      56,160מוטי חןמוטי חןמ"מידע בע.קשוקי ירושלמימשה קומובשלמה בן חייםטיוב נתונים למחלקת גביה483

03.09.2017                    108,432ראם ספורטספורט בולטים ספורטMGSספורט איבש גלראם ספורט2018ביגוד ספורט לחוגים 484

04.09.2017                      28,957שחף תכנוןאקוסטארשחף תכנוןאניורוטקפורטלשפע כרמל קיימות RE3ביצוע סקר אצירה במועצה485

07.09.2017בוטל ליאורטרלד מוביילGO 2מובייל וואן מוביילמכירת ניידים משומשים486

12.09.2017                      10,062אדגו פרסוםמודעות עד חצותאדגו פרסוםאקטויזיןידיעות תקשורתפרסום מודעת פלייר סוכות בעיתון487

12.09.2017                        6,973מגנטיקסהפי גרףחובוי'צמגנטיקסדיסק און קי ממותג488

14.09.2017                        6,500מיכל קסטיאלמיכל קסטיאלמרלן דוברוניקשרלי שוורץעיצוב חוברת סל שירותים ובמה התחדשנו489

18.09.2017למשתתף 195ארקיעשמיל90- הדקה הארקיעטיול מיוחד למתנדבים לצפון490

18.09.2017                        8,015שרלי שוורץפיד מדיהשרלי שוורץאמנת שירות וסרטון תדמית למועצה491

18.09.2017                      11,331נטקורקום תיםנטקורס עתידים"עבודות תקשורת בבי492

19.09.2017                        2,336הכל בו לגןניסן חומרי בנייןהום סנטרסופר ביל.א.אהכל בו לגןהגרעיןגלגלת לגני הילדים+ צינור גן 493

25.09.2017                        5,350טולי גןגנית פארקבית השטיחיםטולי גןגן גניתשטיחים לגני ילדים494

26.09.2017                        5,879הום סנטרהכל בו לגןהום סנטראגוזטניס- מחסן למרכז הספורט בית חשמונאי 495

27.09.2017                        9,828יק פלור'מגיק פלור'מגדאנד דיירקטמראה ניידת לסטודיו על גלגלים496

27.09.2017                        8,132דוד רום אי אנד דידוד רוםסקר פחת מים פיזי בבית חשמונאי497

5,12027.09.2017 + 5,480טוקופיהלאונרדו רחובותחוות אלנביטוקופיה4.12, 1.11- אירוח ועדת כספים ב498

02.10.2017לשעה 3RE210.60אבונטוהחברה להגנת הטבעהרשת הירוקה3REשירותי ליווי חינוכי סביבתי בגני הילדים499

16.10.2017                        2,500אמיר אדדיאמיר אדדיניצן מנצורבראנץזיו דאליפרומרקטאניגמה2018דוכני מזון יום העצמאות 500
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16.10.2017                           700איריס לביאערן דהןמוני כהןק"הילה זאיריס לביא2018דוכני סדקית ושעשועים יום העצמאות 501

18.10.2017                        47,839תמי 4תמי אקווה רוןחשמונאי.בית ספר ב- דלפק נרוסטה+משקור 502

18.10.2017                        4,914לספורט. ג.נע עבודות עברית.ש.ילספורט. ג.נחשמונאי.תיקון עמוד סל באולם הספורט ב503

18.10.2017בוטלעידן אל גניניר גליםטולי גןמעין לגןדם רם2017אוקטובר - משחקי קופסא גני ילדים 504

18.10.2017                        6,552אביבה ארועיםהרמוניהירוק בעיראביבה ארועיםמוש הפקותהשכרת דוכנים כולל גגון לערב יום העצמאות505

22.10.2017למנה 175.50כרם ברקןבראשיתכרם ברקןאריההרמוזו13.12.17אולם ארועים לארוע פרישה לעובדים 506

22.10.2017                      12,285גרין גלאססאקלטרוטרם שיווקגרין גלאססתנור קרמיקה למרכז יום לקשיש507

22.10.2017                        7,839שטראוס מיםמי טלשטראוס מיםאקווה רוןחשמונאי.משקור לאולם ספורט ב+ דלפק 508

18.10.2017                      29,225ניר גליםעידן אל גניניר גליםטולי גןמעין לגןגנית פארקריהוט לגני ילדים509

23.10.2017                        6,057דאלאסגרפיטיצהלשדאלאסגני ילדים- מוצרי היגיינה 510

פאוור אוןזין דאליאון הפקותמנו שואוסופר סאונדסינקופה ארועים2018הפקת ארוע ביום העצמאות 511

30.10.2017                    140,692סופר סאונדקופצים רוקדים פוינט2פוינט 

31.10.2017                      42,385גנרטורים.נ.דגולן הפקותנרקל'גגנרטורים. נ.דשמרלינגאירועי המועצה- השכרת גנרטור ועמודי תאורה 512

אושרת הפקותקופצים רוקדיםאמינות הבמהוידיואמוטחוות לכישברק במות2018במה וציוד נוסף לצעדת הרצל 513

01.11.2017                      43,115אאוט דורסופר סאונד

01.11.2017                        5,031סונובה ישראלחברת מהלבסונובה ישראלהשכרת מערכת להנגשת אירוע לכבדי שמיעה 514

01.11.2017                        4,739שרותיוןגל רן מבניםבשן שירותופשירותיוןבי פרשהשכרת שירותים כימיים לאירועי המועצה515

01.11.2017                        7,829חליליתבית המוסיקהנקסט פרוחליליתמרום כלי נגינהכלי נגינה למוסיקלי בית חשמונאי516

09.11.2017                      54,990לירן מלכהראש חוצותאון הפקותלילה הפקותלירן מלכה2018הפקת אטרקציות לארוע יום העצמאות 517

09.11.2017                        2,369כל בו לגןגארדן מרקטכל בו לגןסלונרהגרעיןשתילים לגן שחף בכרמי יוסף518

15.11.2017לשעה ₪ 300ארז טלעמיעד גולדנברגנועה טלביארז טלעניני ארנונה- ייעוץ משפטי לועדת ערר 519

16.11.2017                        9,536בלושטיין מפותמפהעתיר מפותבלושטיין מפותמפת תיירות למועצה 520

16.11.2017                      22,581מוצרי ברזנט. ת.אהאתלטניר גליםמוצרי ברזנט. ת.אודו'שיפוץ משטחי מזרונים בחוגי ג521

16.11.2017לשנה 14,760אלקטרהנעמןעל רדברלינרכפיר מעליותאלקטרהאחזקה ותיקונים למעליות במועצה ובאשכול522

16.11.2017הנחה 21.5%מ מקורות"שחמ מקורות"שחמי מרוםמד תקיןבדיקת מדי מים לבוררות523

16.11.2017                      18,849פטוריזמרזביתכחלון אליפטוריזהצללה לגן ילדים גני יוחנן524

20.11.2017                        1,766לנפלסטגנית פארק2000מגוון לנפלסט2017לוחות שטיחים לגני ילדים נובמבר 525

20.11.2017                        7,020בא לי בלוןבאלי בלוןקרייזי בלוןבלונים לארוע עדלאידע526

20.11.2017                      11,360לנדאו.מסיני וילונותלנדאו.מבית השטיחיםוילונות לגני ילדים527

22.11.2017לשעה 3re292.50אבונטוהחברה להגנת הטבעהרשת הירוקה3REהנחייה וליווי מועדוניות בתחום איכות הסביבה528

22.11.2017                      13,200ארקיע אופקים90- הדקה המונה טורסארקיעמלון וארוחות- כנס והשתלמות פורום נשים 529

27.11.2017                      24,640הום סנטרגנית פארקהום סנטראגוזמחסנים לגני ילדים530

29.11.2017                      47,760גלבועגלבועגאודעסטור'אימגהמשקםסריקת תיקי נישואין531

29.11.2017בוטליעקב אגמוןק שחר חדש.ח.שתשרשירותי ביקורת תלושי שכר532

03.12.2017                        1,638שוקי שגב ודקל שגבדעת נטדקל שגבבני גמלאילישוקי שגבשירותי הדרכת טיולים533

03.12.2017                        9,851אלרום טכניחשמל קור פזאלרום טכניתיקון מזגנים באולמות ספורט534

41 מתוך 20עמוד 



מעקב פניות מאגר ספקים 

החלטה. תסכום זכייהספק זוכה6ספק 5ספק 4ספק 3ספק 2ספק 1ספק דרישה

04.12.2017                        8,300אמצעי המחשהאבי בן רפאלאמצעי המחשההוצאת גוזלישפיץאושרה הפקותהפקת ארוע בטיחות בדרכים בעדלאידע535

04.12.2017                      14,048אושרה הפקותהוצאת גוזלישפיץאושרה הפקותהפקת ארוע בטיחות בדרכים בצעדת הרצל536

04.12.2017                      21,000הום סנטרהום סנטרסופר ביל.א.אפוקס הוםלתשושי נפש' מיטה וכלי עבודה ליח, ציוד למטבח537

04.12.2017                      68,000גיל קרניאלחברים הפקותאון הפקותראש חוצותגיל קרניאל2018ניהול ותפעול עדלאידע 538

05.12.2017                      54,054לילה הפקותחברים הפקותאון הפקותראש חוצותגיל קרניאל2018ניהול ותפעול צעדת הרצל 539

05.12.2017                      11,115לירן מלכאיקלנד'מגהשור הזועםלירן מלכאהפקות 2018Zאטרקציות לארוע עדלאידע 540

10%11.12.2017הנחה יהודה הנהגיהודה נהגמ שליחויות.א.ררמון שליחויותשירותי שליחויות למועצה541

גן גניתאטמורהיטי הכחארגמןפיטרו'מיראז. ד.אריהוט בית ספר שחקים542

11.12.2017                      51,246מרחביםמרחבים

מיקהטלרזפרספקט מילמןרבדאצחובויהפי גרףמחזיק מפתחות לצעדת הרצל543

02.01.2018                        3,717פרספקט מילמןפנייבאום.גפולדר.י

02.01.2018                      15,854עץ השניאורן מתקנים משחקיםעץ השניתחנת הסעה בבית עוזיאל544

02.01.2018                      18,720רון פישמןדניאל שליוירון דגןרון פישמןשירותי ייעוץ ובקרה בתחום הגדלת הכנסות בחינוך545

02.01.2018                        5,602ברק במותחוות לכישברק במותמחסומים וציוד לארוע עדלאידע546

03.01.2018                        9,600מתפרת סיסומ"דאנס שופ בעאחים סיסיתפירת ביגוד לחוגי מחול547

07.01.2018                      29,600אדגו פרסוםאדגו פרסוםמוקד מודעות ארצין'אקטיויזטור גזר וצעדת הרצל- פרסום ארועים בעיתון 548

07.01.2018                        7,488מ"שחקנים בעמ"שחקנים בעלירן מלכאאושרה הפקותהולכי קביים לארוע עדלאידע549

07.01.2018                        7,722פליסקוב.ש/ ירוק עד משתלת איילמשתלת סלונרירוק עדגארדן מרקטקול בו לגןגני ילדים- שתילים לטו בשבט 550

09.01.2018                      24,745טולי גןעידן אל גניסטימצקיגם לגןטולי גןדף רםניר גליםמשחקי בניה והרכבה לגני ילדים551

09.01.2018                        6,435מורנגולילה הפקותמורנגו ברזילבום ברזיל20118ארוע ברזילאי בעדלאידע 552

09.01.2018                        7,049לנטקלנטקנין נוןטרוטאספיריקוםזיפקוםנטקוראספקת יחידת איחסון לגיבויים553

17.01.2018                           351נטקורטלדורנובוקוםנטקורלנטקנין נון.אהתקנת נקודת רשת בספריה554

17.01.2018                      78,390ספורט הדרוםתעשיות רק לספורטפרופר ספורטספורט הדרום2000קאר הקמת מחיצה אקוסטית חשמלית לאולם ספורט555

17.01.2018                        6,097מ"בוס דימקס בעמ"בוס דימקס בעתג נאורמדפסת כרטיסים לבטחון556

17.01.2018                      12,994פרטנרסלקוםפרטנר יחידות7- ניידים נוספים למחלקות 557

17.01.2018                      11,232רקורדרקורדיהודה טלהנוער' השכרת מכשירי קשר לטיולי יח558

135- ו ₪ 265שווי גולףגולףפוקס שקדיהילדיםסימה סי קיולה נוטה2018מתנות לפסח 559  ₪ 

90% ₪ 40יקבי ברקןרואי שוקולדיקבי ברקןגולףאנשי הזיתיקב בן חייםגראפס

21.01.2018 80%  ₪ 350רואי שוקולדתם אלון

אקוסטארשחף תכנוןאניורוטקפורטלשפע כרמל קיימות RE3ביצוע סקר אצירה במועצה560

21.01.2018                      40,400איתנים פתרונותאיתניםבזק

21.01.2018                           650טולי גןדף רםניר גליםטולי גןמשחקים למועדניות רווחה561

21.01.2018                      26,301נטקוררייל טייםנטקורנט-פאסט והעברת תפקודיםSPIשרת 562

21.01.2018                        5,616כדורי משהנתנאל ביצועאלי כחלוןכדורי משהשער כניסה למרכז יום לקשיש563

23.01.2018                        2,340מרלן מאורמרלן מאורמיכאל קסטיאלעיצוב חוברת ערכת מידע לפורש564

28.01.2018                        5,000יסודות לצמיחהחלום חדשיסודות לצמיחה מושבים8הדרכת בנית ספסל בטון 565
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מעקב פניות מאגר ספקים 

החלטה. תסכום זכייהספק זוכה6ספק 5ספק 4ספק 3ספק 2ספק 1ספק דרישה

28.01.2018                        4,700החברה להגנת הטבעפשוטבעהחברה להגנת הטבעס איתן"תכנית מנהיגות ירוקה עבור בי566

28.01.2018                        5,265קסטל ארועיםקסטל ארועיםליקול הפקותזאזא הפקות2018הנחייה ליום העצמאות 567

28.01.2018                        4,600ד הובלות.ר.עאחים יששכרד הובלות.ר.עהובלות ציוד לטיול נוער568

28.01.2018                        7,000מעגל תנועת הנוערהמכוןבשביל החינוךמעגל תנועותמפגש הכשרה לנאמני נוער569

28.01.2018                      10,000רמי סטויצקיזינוק לדרך חדשהעוצמת ההתנדבותרמי סטויצקיהכשרה ותרגול מערך ההתנדבות בחירום במועצה570

28.01.2018                        5,389סככות טליהסככות טליהפטוריזסככות צל לגני ילדים571

30.01.2018                      18,252מימי אשרובמימי אשרובאושרה הפקותפעילות לגנים ליום העצמאות572

שרגאימאונטיןטלרזרבדאמיקו.ח.בפרספורט מילמןדגלים וחולצות לגנים ליום העצמאות573

30.01.2018                      30,668שרגאימיקהסידיחובוי'צפולד.י

30.01.2018                      28,798הוצאות קורן ירושליםזול הספרספרית עם ישראליזהר נבוןהוצאת קורן ירושליםהמדף היהודיחינוך" - מעלות"ך "ספרי תנ574

04.02.2018                      11,407מניב הכנסותהורון יועציםאלקלעי מונרובמניב הכנסותר"שרותי ייעוץ וליווי עריכת מכרז מנמ575

04.02.2018                      21,060שווימר בן יעקבבן יעקב-שווימר ליאורה אפרתישחר בן עמיהכנת מכרז לייעוץ ביקורת שכר576

04.02.2018                        1,912מרכז החשמלאסתר אוניברסלקלינטוןמרכז החשמלציוד חשמל לגני ילדים577

04.02.2018                      20,550דיקלדיקלסטריאו כץאוריקוןמ"שמע בענקודת מבטמערכת סטריאו לגני ילדים578

שרגאימאונטיןטלרזרבדאמיקו.ח.בפרספורט מילמןדגלים ליום העצמאות579

05.02.2018                      20,136שרגאימיקהסידיחובוי'צפולד.י

05.02.2018                      19,890מילאחברים הפקותמרים כצחראושרה הפקותמילאהפקת ארוע שרים עם לוחמים580

06.02.2018                      39,780פרויטקסמגה נייטסער לייזרפרויטקסזיקוקים ליום העצמאות581

06.02.2018                    140,000טוהר מקוואותהמרכז לטהרהאורם מקוואותמקווה מים חייםטוהר מקוואותטהרת הביתשיפוץ מקווה בפדיה582

מודןדנלרקלגבאינספיירמאונטייןשוגוןתרמילי גב למתגייסים583

07.02.2018                      20,891מאונטין.גמיקהפולד.יטלרזמיקו.ח.ברבדאחובוי'צ

11.02.2018'ליח 249.21שריג אלקטיריקחשמל חצי חינםמרכז החשמלקלינטוואסתר אוניברסלסי.מ.אישריג אלקטריקמכשיר שייקר מקצועי לעובדי המועצה584

11.02.2018                        5,148מאונטין.גחובוי'צמאונטין.גכובעים לטיול פסח585

58511.02.2018 לגן מיוחד 1,755לגן גוגלאהסוד של מיהאינפורגןקידנטגוגלאתוכנה לימודית לגני ילדים586

11.02.2018                        9,126אבנר קריטיאבנר קריטיעמיאורחיבור חשמל וצופר למקלט ברמות מאיר587

אלי מצוייניםחוות לכיש פוינט2פוינט שלמה בוסקילהלונדון סאונד לייטוידאו ברהשכרת מסך לד לארועי סיום חוגים588

14.02.2018                      14,040מוזיסנסקי.ימוזיסנסקי. יברק במותאבי אברהם

18.02.2018                        7,325משאביםמשאביםרומי עצמוןהבנתחומי הרצליהקוקילהתכנית חוסן לילדי הגן589

3,51018.02.2018 + 2,749.50סיטי מערכותפריזהואט קייאר.פי.אי'רפיד אימגסיטי מערכותמערכת לוטרינר590

שמענקודת מבטסטריאו כץאספיריקוםדיקלזיפקוםדימרים לאשכול פיס591

19.02.2018                        4,739דנאורדנאורמ"אוריקון בע

19.02.2018                        4,900משרד הבריאותאלי כץאמינולאבמשרד הבריאותדיגום מים- בדיקות מעבדה 592

חובי'צמאונטין.גרבדאמיקו.ח.בפרספט מילמןאינספיירפנס ממותג לטיול אביב593

19.02.2018                        4,176חובוי'צמיקה

20.02.2018                      93,600אורי עופרשאשו משהציונוב ויתקןאורי עופרבחירת יועץ להכנת פרוגרמה להיכל התרבות594

20.02.2018 ₪ 468חיים אלטמןהתבוננותקבוצת גביםמ"טנא בעכוורת יועציםחיים אלטמןשירותי אימון אישי למנהלים595
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מעקב פניות מאגר ספקים 

החלטה. תסכום זכייהספק זוכה6ספק 5ספק 4ספק 3ספק 2ספק 1ספק דרישה

26.02.2018                      12,870ראש חוצותראש חוצותלירן מלכהאושרה הפקותמייצגי ענק ליום העצמאות596

26.02.2018                        5,000ינוקאערן דנין עוזיאלינוקאפעילות סיפור ויצירה בספריה597

27.02.2018                      82,678עידן אל גניטולי גןניר גליםדף רםעידן אל גנימעיין לגןריהוט ומשחקים לגני ילדים598

27.02.2018                      14,040רוני נאוררקפת חן דערירוני נאורסדנת פסיכודרמה לנערות599

28.02.2018                      10,506אטמוסוכריהמסיב טכנורהיטי הכחאטמוניר גליםטולי גןפינת אופק חדש- ס עתידים "ריהוט בי600

28.02.2018                        7,249קבוצת שיאבאר הדרכותשחר . כ.רקבוצת שיאקורס הדרכת נאמני בטיחות601

04.03.2018למפגש 702המרכז לביליותרפיההמרכז לביליותרפיהריבה פריליאור גרנותסדנת ביבליותרפיה בספריה602

04.03.2018                      13,923מרלן מאורמיכל קסטיאלמרלן מאורעיצוב חוברת חוגים ועיצובים נוספים603

04.03.2018                      14,040רוני נאוררוני נאוררקפת חן דעריסדנת אילוף כלבים604

04.03.2018                        8,430עץ השניאורן מתקני משחקיםעץ השניאספקת תחנת הסעה בפתחיה605

07.03.2018                        4,773ים ידערינת שורים ידעהגבייה' קורס אקסל למתחילים למח606

11.03.2018לשעה ₪ 351אורהייטקגולן מועלםמילגםקלימי אורןאורהייטקמדידת שטחי מחצבת נשר לצרכי ארנונה607

13.03.2018                        9,675מחסן אגוזהום סנטרמחסן אגוזס שחקים"מחסן לבי608

13.03.2018לשעה 220סמי אברהיםעופר גבריאלישיב שרעביסמי אברהיםגררה גדעוןתכנון קונסטרוקציה 609

13.03.2018                        4,446כדורי משהאלי כחלוןכדורי משהמעקה בטיחות למדרגות לוליינות610

80013.03.2018 ,600 ,1,000שמר בטיחותיעדים חברה להנדסהיזמות. צ.אשמר בטיחותבדיקות יציבות611

18.03.2018                      51,480בטיחות אש ואלנוראייזנברג את שוןלנטק מערכותמיגון טקמ"קרן אש בעבטיחות אש ואלנוראחזקה שוטפת מערכת כיבוי אש612

22.03.2018לשעה ₪ 330סיגל שוחמישקמהסיגל שוחמיורד בגרמןמתן שירותי הדרכה קלינאי תקשורת613

22.03.2018                      18,720אדגו פרסוםאדגו פרסוםמוקד מודעות ארצין'אקטיויזפרסום מודעת צעדת הרצל בעיתון614

22.03.2018                        3,498כרמי אינטרלבכרמי אינטרלאברובינשטיין.שדלילהציוד למעבדה לקראת מבחן בביולוגיה615

22.03.2018                        5,850ארגמןארגמןרהיטי הכחס שחקים"כורסאות ושולחן לבי616

22.03.2018                      11,360לנדאו.שבית השטיחים משה סיניכרמל פלור דיזייןלנדאו.שוילונות לגני ילדים617

22.03.2018                        1,357לנפלסט2000מגוון לנפלסטלוח שטיח קיר לגן ילדים רקפת בשעלבים618

22.03.2018                        1,475מרכז החשמלחשמל חצי חינםמרכז החשמלקלינטוןאסתר אוניברסלתדיראן גרופמוצרי חשמל לגני ילדים619

זיפקוםטרוטנובוקוםנטקוראפרת שטריתנין נון.אזיכרון לשדרוג מערכת פי סי קיימים 620

27.03.2018                        2,691אספירקוםאספירקוםדיקל

27.03.2018                      37,159ינוס.אברק אשאור אשינוס.אמערכת גילוי אש לאולם ספורט בית חשמונאי621

 אלי מוזיקנסקיקופצים רוקדים פוינט2פוינט אלי מצויינותזיו דאליקול מיוזיקהרכבים מוסיקלים באשכול- הגברה ותאורה 622

08.04.2018                        4,095שלמה בוסקילהאון הפקותברק במותאבי אברהםאלגרוחוות לכיששלמה בוסקילה

09.04.2018                        8,275רמות שפיראנווה שלוםרמות שפיראהנוער' לינה בסמינר יח623

11.04.2018                      26,208דגן ביקורת'ששון ושותאלקלעי מונרובסי יועצים.אר.'גדגן ביקורתשטיינמיץ עמינחברסקי את ברגרייעוץ ביקורת במחלקת תברואה624

מטריקסטלדורטרוטנובוקוםאפרת שטריתנין נון.אציוד מחשוב הנגשה לבתי ספר625

12.04.2018                      18,742וואן שילובוואן שילובאספירקוםדיקלזיפקום

12.04.2018                        3,510אחים יששכרלב אחסנה והובלה. ס.אאחים יששכרהובלות ציוד אקרובטיקה626

16.04.2018                        9,300אמצעי המחשהאמצעי המחשהאבי בן רפאלמאיר טולקוףאושרה הפקותס שדות איילון"יום שיא בנושא בטיחות בדרכים לבי627

16.04.2018                    122,265תומר שרייברכוורת יועציםטנא בעמשאיפהקובי לנגלבןתומר שרייברשירותי יועץ מלווה לפרס משרד החינוך628
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17.04.2018                      17,700אבי בן רפאלאמצעי המחשהאבי בן רפאלמאיר טולקוףאושרה הפקות ימי שיא בטיחות בדרכים בקרית חינוך3פעילות 629

17.04.2018                        5,900אבי בן רפאלאמצעי המחשהאבי בן רפאלמאיר טולקוףאושרה הפקותפעילות קהילתית בנושא בטיחות בדרכים בפדיה630

22.04.2018                        6,050קופצים רוקדיםאקיפוקופצים רוקדיםהפקת אירוע אימון ליום בריאות631

23.04.2018                        7,020גנרטורים.נ.דנרקל'גניר דרנרשמרלינג2018השכרת גנרטור לטקס פתיחת שנה 632

23.04.2018                        5,838שרותיוןגל רן מבניםגיא איילמוצאותשרותיוןחוות לכישהשכרת שירותים כימיים לטקס פתיחת שנה נוער633

במות לכישבמות.א.אאמינות.מ.אזיו דאליקופצים רוקדיםאון הפקותשנה נוער.טקס פ- שולחנות ומחסומים , כסאות, במה634

23.04.2018                      18,299חוות לכישסופר סאונדאותנטיםברק במות

חובי'צמאונטיןרבדאמיקו.ח.בפרספט מילמןזאוסבקבוקי ספורט למחלקת דת635

23.04.2018                        9,419זאוסאל.קיו.אסמיקה

23.04.2018                        5,487סטריאו כץדיקלנקודת מבטסטריאו כץהסביבתית' מצלמה ליח636

23.04.2018                        5,850אור בוסאגדנתיביםאריאל טורסאור בוסקוויםג בעומר"נסיעה למירון בל637

15%23.04.2018,10%,0%,0%שרון זוילי ותמי ויילתמי ויילשרון זוילימכון תמירשרותי טיפול רגשי במשכל638

לאה שניאורירפה'גחברת סגולטלי אריאליקרן נאויעדי וכוכבהס שחקים"עיצוב והקמה חדר רב תכליתי בי639

24.04.2018                    137,943ס"עושות ביס"עושות ביעדני יונית

24.04.2018                      31,200הנוצץ ינא סונולדרייב ספאהנוצץ ינא סונולאל אס קורןמחלקת תחבורה- שטיפת רכבים 640

26.04.2018                      21,060מוזיסנסקי.יאון הפקותאלי מצוינים פוינט2פוינט שלומי בסקופצים רוקדיםאון הפקות2018הגברה ותאורה לטקס פתיחת שנה נוער 641

26.04.2018                    113,062ספורט גוםספורט גוםטים ספורטMGSספורט איבש גלראם ספורט2019ביגוד ספורט לחוגים 642

07.05.2018                        9,000ארץ אהבתיגיל טיירארץ אהבתיסיור והרצאה בלגבוע למגזר הדתי643

07.05.2018                           119סיגל עברימכון קדםמאיה לב אריסיגל עבריטיפול בטרפיה לגיל הרך והגיל החביון644

קול מוסיקהאלי מוזיקנסקיאלי מצוייניםאלגרו פוינט2פוינט שלומו בוסקילההגברה ותאורה לסיום חוג אקרובטיקה645

07.05.2018                        6,900קופצים רוקדיםקופצים רוקדיםאון הפקות

חובי'צפולד.ימאונטייןרבדאמיקו.ח.בפרספורט מילמןצמידי בד ממותג לטקס פתיחת שנה נוער646

07.05.2018                        2,784מאונטין.גהפי גרףאס קיי אולמיקהסידי

07.05.2018                      29,250שווימר בן יעקבבן יעקב-שווימר ליאורה אפרתינועה טלבישירותי ליווי ויעוץ להוצאת מכרז להגדת הכנסות647

0.2%07.05.2018פריים , 0.85%+צמודדקסיהבנלאומילאומידקסיהריביות- הלוואת פיתוח למועצה 648

07.05.2018                        5,616פטרוליתפטרוליתאופק דיפנסבטחון- מערכת פטרולים 649

07.05.2018                        7,078מ"להב בעמ"להב בעאימפריאל נשקאקדח למפעל ראוי650

696.1507.05.2018איתן , 754- שחקים שחק מעליותנעמןעל רדשחק מעליותאלקטרהכפיר מעליותשחקים וסתריה- שרותי אחזקה ותיקונים מעליות 651

13.05.2018                        4,850אמצעי המחשהאמצעי המחשהאבי בן רפאלמאיר טולקוףאושרה הפקותפעילות בטיחות בדרכים בטקס פתיחת שנה נוער652

13.05.2018                        1,345סאונדרייזשרית גיטליסאלקולומיה עיריתסאונדרייזענת בן חוריןישראל שטייןיועץ נגישות לכיתות שמע653

14.05.2018                      13,338גו ריידצל הדרךגו ראידאופק בשטחטיול אופניים לאירוע פתיחת שנה נוער654

14.05.2018                        5,031אורנירדרונז צילוםאורניר הפקותרחפן אוירי וצילומי קרקע לטקס פתיחת שנה655

14.05.2018                      14,918ארץ חוץיוצרים עם הטבעארץ חוץפעילות פיתוח בבית ספר שלהבת בנות656

14.05.2018                      79,092שמרדמיגון טקשמרדאספקה והתקנת מצלמות אבטחה657

16.05.2018                        8,150ניווטבענביגוניווטניווט אווהפעילות ניווט לאירוע פתיחת שנה658

16.05.2018                        7,500עמי גורקיר ירושליםעמי גורשלושה ימי פעילות בקייטנת קייץ בנושא ניווט659
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16.05.2018                        8,670אומני החשיבהאומני החשיבהכנפי משקשירוףאושרה הפקותשלומה ימי פעילות בקייטנת קייץ בנושאים שונים660

17.05.2018                      26,250יסודות לצמיחהאושרה הפקותשירוףאומני החשיבהחברותאיסודות לצמיחה לתנועות הנוער בקייץ25סדנאות 661

17.05.2018                      14,274שפיץמאיר טוקלוףשפיץהוצאת גוזליאושרה הפקותשלהבת-  למדינה 70פעילות בטיחות בדרכים בשילוב 662

23.05.2018                      28,548טולי גןסטימצקיעידן אל גניגם לגןדף רםניר גליםטולי גןמשחקים לגני ילדים663

23.05.2018                        3,800חשמל חצי חינםאסתר אוניברסלקלינטוןחשמל חצי חינםמרכז החשמלתדיראןהום סנטרציוד חשמל לגני ילדים664

23.05.2018                        2,679קרביץקרביץטולי גןמכשיר למינציה לגני ילדים665

23.05.2018למפגש ₪ 500רובוכייףרובוטיקסאור בן גיארובוכייףמוטי גרוסמןשימי אדאחוג רובוטיקה באשכול הפיס666

24.05.2018                        8,073זאוסזאוסמאונטין.גמיקובקבוקי ספורט לקייטנת קייץ667

24.05.2018                      35,000מכון דוידסוןא"ת' אונטכניוןבר אילן' אונקרן רשימכון דוידסוןהפעלת חוג חינוך מדעי באשכול פיס668

45029.05.2018 + 950אינגרד צבישר טכנולוגיותהבודקאינגרד צביבדיקת ממונה בטיחות במוסדות חינוך 669

29.05.2018                      14,040פתרונות אחסוןפתרונות אחסוןטופרסולס שחקים"עמדת שמירה ביה670

29.05.2018                        8,154יבוא ושיווק.א.איבוא ושיווק.א.אאינספיירזווד רכב בטחון671

29.05.2018                        8,966צחובוימאונטין.גחובוי'צס שלהבת בנות"חולצות אמריקאיות לבי672

30.05.2018ח לשעה"ש472נועה טלביאשר אילוביץליאורה אפרתיעופר שמירנועה טלבייועץ לוועדת ערר במועצה673

04.06.2018לתביעה 1,170שגיא דקל אורניתאבי זוכוביצקיאורנית- שגיא דקל ארז טלטיפול בתביעות ביטוח ושיבוב עבור המועצה674

04.06.2018                      10,669מעיין צוויגABSמעיין צוויגרווחה- סדנת פיתוח עסקי לנוער 675

05.06.2018                      19,013עירוב ושרות דתקרן השבתמכון השבת והגאולהעירוב ושרות דתב- השלמת עירוב לכפר בילו א ו676

11.06.2018                        6,715נחלת הספרבצלאל.יקורן ירושליםנחלת הספרספרי תהילים למתגייסים677

11.06.2018                        2,400אמצעי המחשהאמצעי המחשהשירוףגוזלישפיץאושרה הפקותס"שחקני זהירות בדרכים לפתיחת שנה בבי678

11.06.2018                        7,254מונטיןמוניטיןשוגארטקרייזי בלוןאורי בראוןשוקולדים ממותגים פתיחת שנה679

11.06.2018                        4,720בא לי בלוןקרייזי בלוןבא לי בלוןבלונים לפתיחת שנה בבתי הספר680

11.06.2018                        1,053יצחק סידימיקהיצחק סידיאינספיירבטיחותיציוד למשמרות הזהב חינוך681

350+50011.06.2018האוזן השלישיתסינימטקהאוזן השלישית8- התו ההשכרת סרטים להקרנות פומביות 682

11.06.2018לכל סליקה ₪ 4 , 1,800פעמי .חורפיורפיוייזנטפריזהמערכת רשיונות וחיסונים לוטרינר683

12.06.2018בהתאם לאחוז הנחה מוצערועי בן שימולאורי ארטיותם ברקרועי בן שימולמורה לחוג סקסופון684

12.06.2018בוטללקוסיה ואולגהאורי אלונימיכל דידאמורה לחוג קלרינט685

13.06.2018בוטלעדי אסעמית סלמוןיעל אשחרמורה לחוג פסנתר686

13.06.2018בוטלשרוןלקוסיה ואולגהשירי טבעמורה לחוג לחליל צד687

13.06.2018בוטלשרוןלקוסיה ואולגהשירי טבעמורה לחוג חלילית688

13.06.2018בהתאם לאחוז הנחה מוצעונטורה ניסן ואליאב באליאב ברוךקרליין אלנהניסן ונטורהמוש שימורה לחוג גיטרה689

13.06.2018בוטלאיתמרשירי בורנשטייןבוריס רשינסקימורה לחוג תופים690

13.06.2018בוטלאייל בראדיוחאידן דורוןמורה לחוג חצוצרה691

13.06.2018בוטלכנפי משקשיקוףקופצים רוקדיםאושרה הפקותלילה הפקותהפקת הפנינג לצעירים במועצה692

13.06.2018                      24,570קופצים רוקדיםקופצים רוקדיםחוות לכישברק במותאמינות הבמה2018במה וציוד לערב בימות פיס 693

13.06.2018                        5,382ניב גנרטוריםניב גנרטוריםשמרלינג2018גנרטור לארוע בימות פיס 694

14.06.2018                      11,700אושרה הפקותחברת שפיץהוצאת גוזליאושרה הפקותפעילות בנושא בטיחות בדרכים במסגרת מסע אופנים695
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14.06.2018                      37,440דפוס המרכזרושםאיתם.ס.אהפיל הוורודעיצוביםדפוס המרכזלוח שנה שולחני לתושבי המועצה696

14.06.2018בוטלסיון עידווטלי ראםה גונטרסקו'גנמורה לחוג כינור697

17.06.2018                    116,660בש גלספורט גוםראם ספורטספורט איהאתלטבש גל2018-2019ציוד ספורט לחוגים 698

17.06.2018                           250מיכל ילובסקיברק פוקסקרן טוהרמיכל ילובסקישווימר בן יעקביוניק הרצאותהרצאה בנושא ייפוי כוח מתמשך 699

18.06.2018                      38,000ביראד חברה למחקרביראד חברה למחקרהמיל לניהוליהלי קתדרה לנשיםקורס דירקטוריות לתושבי המועצה700

19.06.2018                        9,000נשומהיסמין ממןענת צברינשומה2018סדנאות לקייטנת קייץ 701

און הפקותברק במותאבי אברהםאלגרוחוות לכיש פוינט2פוינט 2018במה וציוד ליריד חוגים 702

20.06.2018                      11,068חוות לכישקופצים רוקדים

24.06.2018                        5,265רון גנגרון גנגארז טלאמיר רוטשילדמנצח מוסיקלי703

25.06.2018                      11,349דפוס המרכזיובי פרינטדפוס המרכזאיתם. ס.אמגנט הדלקת נרות מחלקת דת704

03.07.2018בוטלד"רפיק חאגקונסיסטטוש סלושייןמערכת לניהול משימות705

03.07.2018                      11,711יהודה ארבלסולברג ייעוץלירז אגמוןיהודה ארבלייעוץ וליווי מכרז לאחזקה שוטפת לאוטובוסים706

יקבי ברקןגולףדרים קארדשקדיהסימה סי קיולה נוטה2018מתנות לראש השנה 707

רואי שוקולדאשנב

גולף ורואי , אשנב

05.07.2018                      39,700שוקולד

10.07.2018                        8,750טולי גןטולי גןבית השטיחיםכרמלשטיחי בד לגני ילדים708

10.07.2018                        2,100טולי גןהום סנטר2000מגוון טולי גןבית השטיחיםכרמל לגני ילדיםPVCשטיחי 709

10.07.2018                        2,106בא לי בלוןקרייזי בלוןבא לי בלוןבלונים ממותגים למסע אופניים במושב סתריה710

מטריקסטלדורטרוטנובוקוםאפרת שטריתנין נון.אציוד מחשוב למחלקות המועצה711

12.07.2018                      20,145וואן שילובוואן שילובאספירקוםדיקלזיפקום

12.07.2018                    110,208תקשורת.שיש וא.תתומר שישאפיקי תקשורתמ"שיקוף בעחוג תקשורת וקולנוע- תכנית תלן 712

12.07.2018                           165ארכיטקטקיטומרוםחושבים קומיקסאנימציה סטופמושיןאפיקי תקשורתארכיטקט בשמחהחוג אנימציה- תכנית תלן 713

12.07.2018                    165,176ארכיטקט וטלאוראופק דניאלטלאורארכיטקט בשמחהתכנית תלן חוג מדעים714

12.07.2018                           165המרכז המוסיקליהמרכז המוסיקליהיידי ליברמןמקלות 3ארכיטקט בשמחהתכנית תלן חוג דרך הקצב715

12.07.2018                           181תנועה לשקטמטאפורהמרכז שקט סמדאהיתנועה לשקטתכנית תלן חוג תנועה לשקט716

12.07.2018                           160דניאלה לובינסקידניאלה לובינסקיעדי זלינגרשרביט הדרכהמ"שיקוף בעתכנית תלן חוג היפ הופ וזומבה717

12.07.2018                           177חברת דיבייטמרכז כהן אידובשרביט הדרכהחברת דיבייטתכנית תלן חוג דיבייט718

12.07.2018בוטלזהר קרניאליצירה בכפרגלי ברקתכנית תלן חוג יצירה719

12.07.2018בוטלאלינה שאיר ישזהר קרניאלכפיים יצירה בעץתכנית תלן חוג נגרות720

15.07.2018בוטלחושבים קומיקסגלעד קידראפרת כהןתכנית תלן חוג אמנות ואמנים721

15.07.2018בוטל מושיק מזרחידרבוקומינהמ"שיקוף בעתכנית תלן חוג דרבוקות722

15.07.2018                           165מרכוסמרכוסס לאומנות לחימה"ביאקדןיאצו'יאג'תכנית תלן  חוג ג723

15.07.2018                      11,060חשמל חצי חינםהום סנטרחשמל חצי חינםמרכז החשמלקלינטוןאסתר אוניברסלתדיראן גרופציוד חשמלי לגני ילדים724

16.07.2018                      40,000טולי גןדף רםניר גליםטולי גןעידן אל גניגם לגןריהוט ומשחקים לגני ילדים725

28%17.07.2018הנחה לחלפים ,  117₪- בדיקת מערכת מיגון טקלנטקנטקורמיגון טקשירותי אחזקה ותיקונים למערכות מצלמות ואזעקה726

17.07.2018                      41,184ריבקהבונה.מ.אזברהריבקמערכת להצגת מהירות הנסיעה של כלי רכב727

סופר סאונדעגורשוונגאי מובמנט.וי.אוהחברה למתנסיםקופצים רוקדים2018ניהול והפקת אירוע ניווטגזר 728
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חברותאאושרה הפקותשפיץאסתי אוסובסקיחבריםקליפ נופש

17.07.2018                    116,479קופצים רוקדיםכנפי משקשירוףאון הפקות

17.07.2018                      45,279מ"י פי איי בע'גמשק עפררחמים.ש.ימ"איי בע.פי, י'גמילוי בורות בשיטת הזרקת אספלט729

17.07.2018                        6,318וואן שילובוואןזיפקוםאתני. דיקל בציוד מחשוב לגני ילדים730

17.07.2018                      10,823לנפלסט2000מגוון לנפלסט2018לוחות שטיחים לגני ילדים 731

18.07.2018                        8,342לנדאו.שסיני שלמהלנדאו.ש2018וילונות לגני ילדים 732

18.07.2018                        5,500אמצעי המחשהחברת פרשאבי בן רפאלאמצעי המחשהפעילות בטיחות בדרכים בישיבת שעלבים733

18.07.2018                        5,400סשה סוריןאלגרוקול מוסיקהסשה סוריןשלומי בסהגברה ותאורה לארוע שמחת תורה734

חובי'צפולד.ימאונטיין.גרבדאמיקומילמןפריטים ממותגים עבור פעילויות בנושא בטיחות בדרכים735

19.07.2018                        8,250סידימיקהסידי

19.07.2018                      49,784פוש גינוןמרזביתארץ חוץפוש גינוןאדניות עץ ליצירת גדר חיה736

05.08.2018                      17,961אקו פלטינגסופר ביל.א.אפוש גינוןאקו פלטינגחממות אורגניות לגני ילדים737

05.08.2018                      18,006אבנר קריטיאבנר קריטיתדיראןטל אחזקותמזגנים לעמדות שמירה בבתי ספר738

07.08.2018                      18,135תומר שרייברתומר שרייבררן ברנרהפקת סרטון למחלקת חינוך במועצה739

14.08.2018                      14,215שיידפרושיידפרואינספיירשימשיות ביתני שומרים בתי ספר740

14.08.2018                        7,324המסלעהסופר ביל.א.אהמסלעהפיתוח נופי בפתחיה- אספקת טוף וחלוקי נחל 741

14.08.2018                      31,894גן וצלילאורן מתקני משחקיםדלילהגן וצלילגנים מוסיקליים חברתיים לגני ילדים742

26.08.2018                      82,916נקודת מבטדרור קורנלמ"אוריקון בעמ"שמע בענקודת מבטסטריאו כץס הרצוג"ציוד אור קולי לבי743

27.08.2018                        7,956חוות לכישאון הפקותאבי אברהםחוות לכישקופצים רוקדיםברק במותבמה וציוד לארועים שמחת תורה744

27.08.2018                      31,590פרנטבן ארי אורימסר יועציםאביב מדרAMCGנועם פרנטרפי רייששירותי ייעוץ בתחום הכנת תכנית אב לעיר חכמה745

28.08.2018                      29,250שווימר בן יעקבברון חייקיןשווימר בן יעקבשחר בן עמיייעוץ וליווי עריכת מכרז פינוי פסולת ביתית746

28.08.2018                        5,850אושרה הפקותגוזליאושרה הפקותפעילות בטיחות בדרכים תכנית זהר מדור לדור גוונים747

28.08.2018                      10,904רימון.ברימון סוכניות.באור-תבבטחון- רכישת גנרטור חרום 748

29.08.2018                      25,506סלקטסלקטאטריקסטלאולרכישת מסרונים למחלקת תרבות749

30.08.2018                        8,000ארקיעארקיע90- הדקה הטיול מתנדבים לאשדוד ולראשון לציון750

02.09.2018                      13,706דף רםגרפיטיטולי גןניר גליםדף רםח"ציוד יצירה ומשחקים לשפ751

02.09.2018בוטלאספירקוםזיפקוםטלדורטרוטאפרת שטריתנטקוררישוי אנטי וירוס לעמדות ושרתי המועצה752

03.09.2018                        7,291הום סנטראגוזהום סנטרמחסן לגן חדש במושב מצליח753

04.09.2018                      16,880וילונות סיניוילונות סינילנדאובית השטיחים2018וילונות לגני ילדים 754

05.09.2018                        7,885גארדן מרקטגארדן מרקטסלונרכל בו לגןצמחים לגני ילדים755

05.09.2018                        7,547אול קולאוריקןשמע נקודת מבטסטריאו כץאשקולאול קולס שדות איילון"שדרוג מערכת הגברה בי756

מטריקסטלדורטרוטנובוקוםאפרת שטריתנין נון.אציוד מחשב גן ארז757

12.09.2018                        9,482זיפקוםזיפקוםאספירקוםדיקל

13.09.2018                           350יעל שחרשרון פלגייעל שחרדבי כהןהדרכת פסיכולוגית לשפח758

16.09.2018                      23,400סמדר הכהןאיתניםחכםאשר אסבןאורן חדדאיציק מוסריסמדר הכהןייעוץ וליווי מכרז לקבלת שרותי פינוי פסולת ביתית759

02.10.2018                      11,372'רחל פאר ושות'רחל פאר ושותאבי בן רפאלאמצעי המחשהס שדות איילון"בי- סדנאות בנושא בטיחות בדרכים 760
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07.10.2018                      29,470דף רםפיתגורסקרביץדף רםטולי גן2018ציוד יצירה למועדניות 761

07.10.2018                      13,706דף רםפיתגורסניר גליםדף רםטולי גןציוד משחקים לשפח762

08.10.2018לשעה 115חן ויטנריעקב אליגאן'לילך גחן ויטנרס עתידים"בי- העסקת מומחה בתחום גינה לימודית 763

08.10.2018לחודש 2,193.75גורדון אוראריה לאוברגורדון אורדקל בראוןיהודה אשדשירותי ייעוץ ביטוח במועצה764

10.10.2018                      25,003רהיטי הכחמסיב טכנולוגיותתעשיות ניר גליםאטמורהיטי הכחריהוט לאודיטוריום לבית הספר הרצוג765

10.10.2018                      28,000מוטי חןעמית בראוןמוטי חןשוקי ירושלמישירותי ייעוץ והכנת מכרז בתחום מערכות מידע766

10.10.2018                      55,879חוות לכישאון הפקותקופצים רוקדים פוינט2פוינט חוות לכישאמינות במה.אברק במות2019במה וציוד לאירוע צעדת הרצל 767

14.10.2018                      74,997לילה הפקותראש חוצותקופצים רוקדיםכנפי משקאושרה הפקותלילה הפקותגיל קרניאל2019הפקת ארוע צעדת הרצל 768

14.10.2018                      17,082גנרטורים.נ.דנרקל'גשמרלינגגנרטורים. נ.דהשכרת גנרטורים לארוע עדלאידע וצעדת הרצל769

14.10.2018                    133,380קופצים רוקדיםכפיים אקטיבשוונגגנור טיולי אופנייםאון הפקותטריפלוסריילטיימנג2019הפקת ארוע טור גזר 770

14.10.2018                        9,360הבודקסלימאן וישאחברקתטופז חברה להנדסהשיא פרויקטיםהבודקהכנת תכנית בטיחות לאירועי תנס771

14.10.2018                        8,775קופצים רוקדיםקופצים רוקדיםג פרויקטים.א.משוונגתליית שלטים והצבת שער מתנפח לצעדת הרצל772

קול מוסיקהאלי מוזיקנסקיאלי מצוייניםאלגרו פוינט2פוינט שלמה בוסקילה2019הגברה לארוע צעדת הרצל 773

15.10.2018                        4,095אלגרודרור קורנלקופצים רוקדיםאון הפקות

16.10.2018                        9,688רימון. ברימון סוכניות.באור-תבבטחון- רכישת ערכת תאורה משוריינת 774

17.10.2018                      10,000טולי גןסטימצקיעידן אל גניגם לגןדף רםניר גליםטולי גןמשחקים לגני ילדים775

21.10.2018                      78,097יהודה ארבלמיגון טקארומידיהודה טלעדי תקשורתבטחון- מערכת קשר פנים רשותית לחרום 776

חובי'צמאונטיןרבדאמיקו.ח.בפרספט מילמןזאוסבקבוקי ספורט לליגת מאמנט777

21.10.2018                        2,135זאוסאל.קיו.אסמיקה

21.10.2018לשעה 257.40אגמון דוגסעידו ברזיליאגמוןמורים על ארבעבית ספר שחקים- תכנית לאילוף כלבים 778

אושרת הפקותכנפי משקשירוףקופצים רוקדיםאון הפקותלירן מלכה2019הפקת ארוע עדלאידע 779

22.10.2018                    136,890גיל קרניאלזיו אלטמןאופק חדשגיל קרניאלקליפ נופשלילה הפקות

22.10.2018                        3,744סונובה ישראלסונובה ישראלחברת מהלבאוזניות נגישות לאירועי תנס780

29.10.2018                      11,349נין נון.אמטריקס דיקלוואןזיפקוםנין נון.אציוד מחשוב משרדי המועצה781

06.11.2018                      17,843איזי פקהספק ווטרקיו ווטראיזי פקגרור מים לחרום782

08.11.2018                        4,680כץ איכויות מיםכץ איכויות מיםאקווה דורגליתאמינולאבשירותי דיגום מים בתחום שיפוט המועצה783

08.11.2018                      14,244וואן שילובטלדורטרוטאספירקוםזיפקוםוואן שילוברמקולים לגני ילדים+ רכישת מקרן 784

08.11.2018                      19,193דף רםסטימצקיגן גניתטולי גןדף רםרכישת משחקים לגני ילדים785

08.11.2018                        9,847נין נון.אאפרת שטריתאספירקוםדיקלניון נון.אזיפקוםרכישת מחשב נייד לראשת המועצה786

08.11.2018בוטלרהיטי הכחאטמוריהוט ללשכת ראשת המועצה787

סידיחובוי'צפולד.ירבדאמיקו.ח.בפרספורט מילמןמטריות סבא ממותגות לחינוך788

08.11.2018                      16,848חובוי'צסתיו מוצרי פרסוםהום סנטראל.קיו.אסמיקה

08.11.2018                      10,707סלקוםאיי דיגיטלפלאפוןסלקוםרכישת אייפון לראשת המועצה789

08.11.2018                      12,000טולי גןגנית פארקדף רםטולי גןתעשיות ניר גניםמשחקי חצר לגני ילדים790

re350,000                      13.11.2018צעד ירוקהחברה להגנת הטבע RE3לווי שני בתי ספר במועצה בנושא איכות הסביבה791

14.11.2018                        5,500אביבה ארועיםסעאידה עאטףמוש הפקותאביבה ארועיםהשכרת דוכנים כולל גגון לערב יום העצמאות792

41 מתוך 28עמוד 



מעקב פניות מאגר ספקים 

החלטה. תסכום זכייהספק זוכה6ספק 5ספק 4ספק 3ספק 2ספק 1ספק דרישה

15.11.2018בוטלבוטלקליקסתמירטיפולוגתוכנה לניהול תיקי מטופל במשכל793

15.11.2018בוטלבוטלמ"טנא בעכוורת יועציםגדי פייטןאבי גישורציפורית גליקשני חוורבחירת יועץ להכנת תכנית מקושרת תקציב794

18.11.2018                        4,000משרד הבריאותמשרד הבריאותאמינולאבאלי כץהליך רכש לבדיקות מים במעבדה795

שיפוץאושרה הפקותחברים הפקותחברותאשירוףכנפי משקסדנאות יצירה מבטון ליחידת הנוער במועצה796

18.11.2018בוטלבוטלבוטיק בטון

19.11.2018                      20,527גנרטורים.נ.דשמרלינגנרקל'גניב דרנר2019גנרטור ועמודי תאורה יום העצמאות 797

22.11.2018                      11,138דף רםפיתגורסגן גניתטולי גןדף רםציוד משחקים וריהוט לגן ארז798

27.11.2018לאדם 280.08זאפה יקב ברקןשאטואטורה ארועיםזאפה2018ארוע פרישה לעובדים 799

פאוור אוןזין דאליאון הפקותמנו שואוסופר סאונדסינקופה ארועים2019הפקת ארוע ביום העצמאות 800

27.11.2018                    149,760סופר סאונדקופצים רוקדים פוינט2פוינט 

27.11.2018                           700איריס לביאערן דהןק"הילה זאיריס לביא2019דוכני סדקית ושעשועים יום העצמאות 801

27.11.2018                        2,500אמיר אדדיאמיר אדדיניצן מנצורבראנץזיו דאליפרומרקטאניגמה2019דוכני מזון יום העצמאות 802

טרוטזיפקוםנין נון.אאפרת שטריתאספירקוםדיקלמחשוב לחדר עוזר ראשת המועצה803

27.11.2018                        5,113מטריקסטלדורמטריקס

02.12.2018                      14,040אושרה הפקותלילה הפקותהוצאת גוזלישפיץאושרה הפקותהפקת ארוע בטיחות בדרכים בצעדת הרצל804

אסתי אוסובסקיקליפ נופשאלפאחבריםלירן מלכאלילא2019אטרקציות קבלת פנים לארוע יום העצמאות 805

שירוףחברותאאושרה הפקותשיפוץקופצים רוקדיםאון הפקות

02.12.2018בוטלבוטלכנפי משק

02.12.2018בוטלבוטליינון קסטלראיתמר שחקנים2019הנחיית ארוע יום העצמאות 806

02.12.2018                      56,160מוטי חןאבי גישורמוטי חןיובל ארבלבחירת יועץ להכנת תכנית מקושרת תקציב807

אלי מוזיקנסקיאלי מצויניםאלגרו פוינט2פוינט שלמה בוסקילהבוריס שניידרמן2019הגברה ותאורה ארוע סיום חוגים 808

02.12.2018                      39,733אלי מוזיקנסקידרור קורנלאון הפקותקול מוסיקה

03.12.2018בוטלבוטליצחק אסרףסלימאן וישאחברקתטופז חברה להנדסהשיא פרויקטיםהבודק2019הכנת תכנית בטיחות לארוע ערב יום העצמאות 809

05.12.2018למליאה 1,755בונוס פרוטוקוליםבונוס פרוטוקוליםשרלי שוורץסטנוגרמהשירותי צילום והקלטה ישיבות מליאות המועצה810

מטריקסטלדורטרוטנובוקוםאפרת שטריתנין נון.אציוד מחשוב בית ספר שלהבת בנים811

05.12.2018                      31,355זיפקוםאספירקוםדיקלזיפקום

05.12.2018                      10,300זיפקוםזיפקוםטוויסטקמחשב נייד למנכלית המועצה812

05.12.2018הנחה 10-30%משה לוגסימשה לוגסיאלירן מנעוליםשרות ותיקוני דלתות פלדלת 813

05.12.2018הנחה 10%עץ השניגנית פארקאורן מתקני משחקיםעץ השנישלט עץ בית יצחקאספקה והתקנת תחנות הסעה ומוצרי עץ814

05.12.2018הנחה 15%הסדרי תנועה. ס.אאפרים תמרזברההסדרי תנועה. ס.אאספקה והתקנת תמרורים בודדים למועצה815

05.12.2018                      11,946מיגון טקטופליין מערכותפלטין אזעקותמיגון טקמצלמות לבניין הרווחה816

05.12.2018                      16,671מיגון טקטופליין מערכותפלטין אזעקותמיגון טקמצלמות לקרית חינוך בית חשמונאי817

10.12.2018                        9,348אטמורהיטי הכחאטמושולחן תריב למערכת הפעלה באודיטוריום 818

12.12.2018                        4,914שרלי שוורץשרלי שוורץרן ברנר2018הכנת מצגת לערב פרישה 819

12.12.2018                        5,680רהיטי הכחארגמןרהיטי הכחהום סנטרכיסאות להנהלה820

12.12.2018                        9,800יק פלור'מגיק פלור'מגדאנס דירקטמראות ניידות לשלוחת חוגים בית חשמונאי821
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19.12.2018                      23,879לנדאו.שוילונות סינילנדאופיטנגו בית ספר שלהבת בנים13-  ו10וילונות לבניין 822

20.12.2018                      26,313נטקורדיסקללוגיקוםנטקוררישוי עבור מערכת גיבוי של המועצה823

20.12.2018                      55,224שרלי שוורץחברת פוניהשרית חייםשרלי שוורץמערכת מאגר ווטסאפ רשותי עבור המועצה824

23.12.2018                      19,681תמיר מחשביםקליקסטיפולוגתמיר מחשביםמשכל- מערכת לניהול תיקי מטופלים 825

24.12.2018לעובד ₪ 5.73מלם תיםמטרופולינטמלםדלתא. כ.חשירותי בקר תפעול וסליקה תשלומי מעסיקים826

5-55%24.12.2018הנחה הפיל הוורודהפיל הוורודיובי פרינטאיתם סחר.ס.ארושםדפוס המרכזשרותי הדפסת פליירים במועצה827

25.12.2018                      33,391אגדאגדמאיה טורנתיביםהנוער' יח- השכרת אוטובוסים לטיול לחרמון 828

01.01.2019                        2,500טלעד מוביילGO 2מובייל טלעד מוביילמכירת ניידים משומשים829

01.01.2019                      57,090נטקורנין נון.אלנטק מערכותדיקלזיפקוםנטקוררכישת שרת מערכות סיסטם ואחסון מרכזי במועצה830

02.01.2019                      18,720מרחביםמרחביםעדני יוניתאבקסיס.י גני ילדיםM21עיצוב תכנית לפרויקט 831

02.01.2019                        8,260הפיגרףאיציק סידימיקה מאונטיין.גצחובוימילמןהפי גרףמדליה תליון עם שרוך לצעדת הרצל832

02.01.2019                      34,445אקטויזיןמודעות עד חצותאקטויזיןאדגושרותי פרסום ארועי תרבות בעיתונים833

03.01.2019בוטלבוטללילה הפקותגוזליאושרה הפקותשפיץהפקת ארוע בטיחות בדרכים במסגרת העדלאידע834

03.01.2019                        7,333הום סנטרסופר ביל.א.אניסן חומרי בנייןהכל בו לגןהום סנטרסלונרגרדן מרקטציוד גינון לגני המועצה835

07.01.2019                      19,305ירף'גירף'גחברותאשירוףסדנה לתקשורת ללא אלימות לגני הילדים836

10.01.2019למפגש ₪ 702ליאור שרוןליאור שרוןסדנאות הביתהמגרהסדנת כתיבה למנויי הספריה האזורית 837

16.01.2019                        6,481הום סנטרצהלשדאלאס גרפיטיהום סנטרמתקני הגיינה לגני הילדים במועצה838

20.01.2019הנחה 6.5%מרכז החשמלחצי חינם מוצריםמרכז החשמלקלינטוןאסתר אוניברסלהום סנטר2019ציוד חשמלי לגני ילדים 839

20.01.2019                      40,000טולי גןגם לגןניר גליםדף רםטולי גן2019ציוד משחקים לגני ילדים 840

22.01.2019הנחה למפרט 26%מד מים רימונים בעממד שאןארד בעממד מים רימונים בעמדוד רום ייעוץאספקה והתקנת מערכת קריאה מרחוק841

22.01.2019                      46,098עמי אורקריטי אבנרכימיק הנדסההבודק- חגי ינקלביץ עמיאורבדיקת חשמל במוסדות המועצה842

22.01.2019                      33,930אופק צילומי אוירהמרכז למיפויטריג מידע מרחביחץ הצפוןאופק צילומי אויררכישת אורטופוטו של תחום שיפוט המועצה843

22.01.2019                        2,100טולי גןכרמל דיזייןניר גליםטולי גן2019שטיחים לגני ילדים 844

22.01.2019                        8,061לנפלסטטולי גן2000מגוון לנפלסט2019לוחות שטיחים לקיר לגני ילדים 845

מטריקסטלדורטרוטנובוקוםאפרת שטריתנין נון.אציוד מחשוב למחלקות המועצה846

24.01.2019                      17,502וואן שילובוואן שילובאספירקוםדיקלזיפקום

27.01.2019למפגש 1,200ר מיכל שיראל"דר מיכל שיראל"דמרכז המרציםתרבוטובהסדנת הרצאות בספרות העברית לספרייה847

27.01.2019הנחה למפרט 26%לנדאוצאלוןלנדאוסיני שלמהוילונות אקספרסוילונות למועצה ולמוסודותיה848

30.01.2019                      21,996מימי אשרובמימי אשרובלילה הפקותאושרה הפקות2019פעילות לגנים ליום העצמאות 849

12.02.2019                        9,695אגוז מחסניםהום סנטראגוז מחסניםמחסן עבור אולם ספורט קרית חינוך שעלבים850

12.02.2019לא היו הצעותבוטלמיגון טקדיזדשמרד מערכותאורד בעמס ברכבי המועצה"מערכת טמ851

טיקטיןמוטי פוגלהבודקסלימאן ושאחידומן. א' אינגרפפורט. ישירותי יעוץ והכנת מכרז לתאורת לד למועצה852

12.02.2019                      31,200דומן. א' אינגפורטל

19.02.2019                        7,897מילמןהפי גרףחובוי'צמילמןצעדת הרצל- מדליות מיציקת ברזל 853

24.02.2019                      79,001נטקורטרוטטלדורמטריקסלנטקנטקור'הס איתן שלב ד"עבודות וציוד תקשורת לבי854

24.02.2019                      28,798הוצאת קורן ירושליםזול הספרספרית עם ישראליזהר נבוןהוצאת קורן ירושליםהמדף היהודיחינוך" - מעלות"ך "ספרי תנ855
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24.02.2019                      24,400גולףדרים קארדגולףקשריםתווי קנייה למתנדבים ופנסיונרים לחג הפסח856

26.02.2019                      20,498מאונטיןמודןדנלרקלגבאינספיירמאונטייןשוגוןתרמילי גב למתגייסים857

27.02.2019                      27,900מימי אשרובמימי אשרובלילה הפקותחברים הפקותפעילות מוסיקלית בנושא תופים לגני ילדים 858

03.03.2019                      20,637סככות טליהמתקני פסגותפטוריז הצללהסככות טליההצללה לגני ילדים859

06.03.2019ברסקי את ברגראופיר בוכניקבועז ארדהמידד הלויבר לב מרריעריכת ביקורת לוועדים המקומיים 860

06.03.2019                      12,695שרגאימאונטין.גשרגאיכדורי.אדלגים ליום העצמאות861

06.03.2019                      16,263שמר בטיחותצביקי איגנרסיסטםשמר בטיחותמבדקי בטיחות במתקני ספורט862

18.03.2019                        5,323גנרטורים.נ.דנרקל'גגנרטורים. נ.דשמרלינג2019השכרת גנרטור וכבלים לארוע בימות פייס 863

18.03.2019                      27,144טובול שמעוןהר החרמוןסאלח חמיסטובול שמעוןהעמסת והובלת שלג למועצה864

18.03.2019                      14,040משה לוגסיעלית התקנותמרזית פלסטיקהמשה לוגסיאספקה והתקנת דלת מעכבת פריצה למגב בילו865

20.03.2019לא התקבלו הצעותבוטלרהיטי הכחאטמושולחן לחדר ישיבות קטן866

20.03.2019                      43,875יוגנד פולו וידאוהום סנטרקלינטוןמרכז החשמלמצלמות לגני ילדים867

קול מוסיקהאלי מוזיקנסקיאלי מצוייניםאלגרו פוינט2פוינט שלמה בוסקילההגברה ותאורה לסיום חוג אקרובטיקה868

25.03.2019                        5,382אלגרודרור קורנלרונן קלמןקופצים רוקדיםאון הפקות

25.03.2019                      92,600עמותת מכון השבתשמחה רקוברהרי גינוןקרן השבתעמותת מכון שבתאליהו חדדתחזוקה והחזקת עירובין בישובים שונים369

28.03.2019                      34,139וילונות רפאלוילונות סינילנדאו וילונות.שוילונות רפאלוילון גלילה לחדרי ישיבות הגדול במועצה370

28.03.2019                      11,195אנא פורייהמלון פסטורלשניר אירוח אנא עכואנא עין חרודאנא פורייהאירוח ולינה לסמינר רכזי נוער במועצה371

28.03.2019                      37,404יונייטד סיטס בעמיונייטד סיטס בעמרהיטי הכחארגמןריהוט לבית הרצלה בחולדה372

31.03.2019                      11,700קרולינה ייעוץשי הרשקוביץקרולינה ייעוץשרותי ייעוץ לקראת ביקורת פקער לחרום373

31.03.2019                      10,530הבודקאינגנר צביהבודק ברכות במועצה6- ביקורת בטיחות ל374

31.03.2019                      12,402הוביז בעממ דן בעמ.ג.אהוביז בעמביטחון- רכישת רחפן 375

31.03.2019                      49,725מיגון טקעמיאור מיגון טקס בגני ילדים"התקנת מערכת טמ376

28.04.2019מיגון טקדיזדשמרד מערכותאורד בעמס ברכבי המועצה"מערכת טמ377

28.04.2019                        9,640מתפרת סיסודנס שופמתפרת סיסותלבושת להורה גזר378

28.04.2019                        5,800אמיר חלפוןקול מוסיקהאלי מצוייניםאלגרובוריס שניידרמןאמיר חלפון2019הגברה ותאורה לארוע הרכבים 379

29.04.2019                      18,638חיים בעץ הגשמהנגריית גלזרחיים בעץ הגשמההראל נגרותריהוט מעץ לגן מודולרי ייחודי בכפר בן נון380

01.05.2019לחודש ₪ 2,700דוד זקסכיווניםיעקב פישרדוד זקסנילי ברשירותי ניהול קתדרה 381

05.05.2019                      30,000טולי גןדף רםטולי גןפיתגורסניר גלים2019משחקי קופסא גני ילדים 382

05.05.2019                      81,338אורבניקס בעמפורטלחכם יועציםאורבניקס בעמסולברג ייעוץאופיר בוכניקהכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר- שירותי ייעוץ 383

06.05.2019                      17,199וואן שילובזיפקוםוואן שילוב מערכותנין נון.אמטריקסציוד מחשוב למועצה ולגן ילדים384

07.05.2019                      13,490רהיטי הכחרהיטי הכחאטמוריהוט למחלקות המועצה 385

12.05.2019לחודש ₪ 2,691הילה כהן גולןמנכל מאמנטמייסדת מאמנטהילה כהן גולן2019/2020רכזת מאמנט 386

12.05.2019                      25,375ארץ אהבתיכיכר היהלוםענבר נופש ותיירותארץ אהבתיגיל נופש תיירותבית הארחה עין גדי- שבת קהילה 387

13.05.2019                        9,816צחובוימיקו.ח.במילמןצחובוימאונטיןמיקהגימיקים2019אוזניות במארז עם חיוך לקייטנת 388

13.05.2019                      82,836גיל תיירelaגעגע גני שעשועיםגיל תיירמשטחי דשא בטיחות בדרכים לגני ילדים במועצה389

15.05.2019                    123,329ספורט גוםבש גלספורט אילוטואס.י'ג.אמספורטגוםראם ספורט2019ביגוד ספורט לחוגים 390
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15.05.2019                      11,250חוויה ותוכןחוויה ותוכןאירוע מוחיקונאסטר לנוער המועצהescape boxפעילות 391

גן גניתפסגותגרינסנדגיל תייררואי דודפטוריזמתקני משחק לגני ילדים392

15.05.2019                      86,331שמואל שמעוןשמואל שמעוןמבט קדימהאלו את ניצןמתכת' י עב.פ.גבול עץ

16.05.2019                      17,300סינריוסינריוטקטיסאדרנלין בשטחפעילות לייזר טאג לתנועות הנוער במועצה393

20.05.2019                        9,653וואן שילובטרוטמטריקסוואן שילוב מערכותזיפקוםנין נון.אציוד למערכת חיבור שירת ים למחלקת דת394

20.05.2019                        7,435צחובוימוניטיןמאונטיןמיקהצחובויתרבות תורנית- חולצות ממותגות ליום תנועת הנוער 395

20.05.2019                      86,112ענת מור אביגריל אופהייםליאור רויטרשתיים פלוס אחדענת מור אביסתריה- עיצוב בניין איתן 396

21.05.2019                      26,003וואן שילובאוריקןטרוטאפרתינין נון.אוואן שילובזיפקוםהנהלה- אייפדים כולל כיסוי ומגן 397

28.05.2019                    105,000מכון דוידסוןא"ת' אונטכניוןבר אילן' אונקרן רשימכון דוידסוןהפעלת חוג חינוך מדעי באשכול פיס398

28.05.2019                      76,000שריג אלקטיריקאסתר אוניברסלבראל טריידשריג אלקטריקהמאירסיר טיגון מתנה לעובדי המועצה399

29.05.2019לתלמיד ₪ 29.25נשומהיסמין ממןענת צברינשומה2019סדנאות לקייטנת קייץ 400

02.06.2019                      41,968ינוס.אאייזנברג את שוןלנטק מערכותמיגון טקמ"קרן אש בעבטיחות אש ואלנוררכש ואספקת מערכת גילוי אש מתנס משמר דוד401

04.06.2019בוטלר אמנון כליפא"דעמותת פגסוסמוקד חילכידה ואחזקת סוסים וחמורים למועצה402

05.06.2019ליום ₪ 1,638אייל גריאייל גרימיכל ויסמןבני גמליאלימתן שירותי הדרכת טיולים למבוגרים במועצה403

06.06.2019                      17,550ולי פלד'גשירי-מציע נוסף ולי פלד'גס שדות איילון"בי- עיצוב ופיקוח חצר לימודית 404

10.06.2019                      52,650קופצים רוקדיםסדנא ראשיתספורט אקשייןשוונגקופצים רוקדיםה לנוער'מתחם נינג- שני ימי שיא אדרנלין 405

12.06.2019                      14,332שרון ושחר לבנישרון ושחר לבניקריאייטיב חדשניסרט תדמית למיתוג דרך היין במועצה406

12.06.2019                        7,371מוניטיןקרייזי בלוןמוניטיןשוגארטמטבעות שוקולד פתיחת שנה חינוך407

12.06.2019                    105,300מוטי חןגדי פייטןציפורית גליקאריה מצליח- ארמהמוטי חןשרותי גיבוש וליווי לביצוע תכנית עבודה מקושרת408

12.06.2019לשעה ₪ 269.10חיים ריביןליאת חבושהצבי רוטברטמירב בן אדיבהחיים ריביןמאמנט- שירותי מאמן בחוג ספורט 409

18.06.2019                      96,302מיגון טקאורד מערכותדניאל בראוןדיזדמיגון טקהתקנת מערכת טמס ברכבי הסעים של המועצה410

24.06.2019                    103,523בש גלספורט גוםהאתלטבש גלספורט אי2019-2020- ציוד ספורט לחוגים 411

24.06.2019                      24,570סינימה סיטיסינימה סיטייאס פלנטהטרקליןארוחה וסרט- ערב הוקרה למתנדבי מגב 412

קופצים רוקדיםחוות לכישברק במותאמינות הבמהי'אלי מוזיקנס פוינט2פוינט 2019במה וציוד לארוע בימות  פיס 413

24.06.2019                      53,645חוות לכישאון הפקותאלי מצוינים

24.06.2019                      11,170אושרה הפקותגוזלי הפקותאושרה הפקותמסע אופניים בסתריה- הפקת ארוע זהירות בדרכים 414

24.06.2019לשעה ₪ 150רינה עמשלםאפרת בורכוביץאבן חן סגל איריתסיון דקלרינה עמשלםשרותי הפעלת חוג ספורט פלדנקרייז415

25.06.2019                      34,000ברסקי את ברגראופיר בוכניקסי יועצים.אר.י'גדגן ביקורתשטיינמיץ עמינחברסקי את ברגרביקורת בוועדים המקומיים416

25.06.2019לשיעור ₪ 580שרון מעוזאי מובמנט.ווי.אןניר יגודהרמי מיכאלהשרון מעוזחוג טריאטלון במועצה417

25.06.2019לחודש ₪ 165קרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראלהחברה להגנת הטבעחוג סיירות במועצה418

קופצים רוקדיםחוות לכישברק במותאמינות הבמהי'אלי מוזיקנס פוינט2פוינט 2019במה וציוד ליריד חוגים 419

25.06.2019                      11,068חוות לכישאון הפקותאלי מצוינים

מאמן420 26.06.2019לחודש ₪ 180אקספרס כושראיט.פור.גואקספרס כושריואב אסאעמית פרנסרמי מיכאלהדור דגניכושר קרבי- מאמן חוג הכנה לצבא  

01.07.2019לשיעור ₪ 250גליה להבאחריימירב פזואלועידו ברזיגלית להבחוג כלבנות טיפולית421

03.07.2019לחודש ₪ 162מניירה סדנאותמניירה סדנאותילדות בצבעסדנאות מיקיחוגי אומנות 422

03.07.2019לשעה 187.20דפנה עטיהעפרה אברמוביץקארין אניסרותם סלעדפנה עטיהשופט ליגת מאמנט423
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ליאת חבושהמירב בן אדיבהאפרימי טלסלע רותםמאמן ליגת מאמנט424

סלע רותם ואפרימי 

03.07.2019לשעה 269.10טל

03.07.2019לשעה 115.70חן וכולדר-גלטניה טיטובסנוניתחן וכולדר-גלמדריך התעמלות אומנותית425

03.07.2019                        9,594גדרון הפקותגדרון הפקותשרלי שוורץהפקת סרטון לעובדים426

10.07.2019בוטלבוטלענת קינמצלינגררעיה בלנקישני צליל השניחוג מוסיקה לילדים בעלי צרכים מיוחדים427

11.07.2019                    163,800טוהר מקוואות בעמטהרת הביתטוהר המקוואותארם מקוואותטהרת המשפחהשיפוץ מקווה בפתחיה428

11.07.2019                      47,500ארמה ניתוח מידעארמה ניתוחאופיר בוכניק'ששון ושותאלקלעי מונרובשטיינמיץ עמינחברסקי את ברגרעריכת שאלון דיגיטלי וניתוח נתונים ביקורת ועדים429

11.07.2019                      69,615 דרימס3- הרצוג מרחביםעושות בית ספרדרימס 3נחמיה אליהורועי הרצוגעיצוב הצטיידות וישום עיצוב חדרי הכלה בבתי ספר430
עושות - איילון.ש

                      49,374ס"בי

11.07.2019                      18,720בת חן תדמוריוריק נישהטלי אריאליירפה'גבת חןעיצוב הצטיידות וישום עיצוב חלל רב תכליתי ספריה431

14.07.20019לשיעור ₪ 190הרשתות הכחולותאופק מרכזי טניסאי מובמנט בעמ.וי.וןהרשתות הכחולותחוג טניס שולחן לגימלאים432

14.07.2019                    157,851ספייסטקספייסטקאטמואלי כחלוןרהיטי הכחריהוט מיוחד לבית ספר איתן סתריה433

15.07.2019                    125,000סטודיו לוקהגלאס דיזייןדפוס המרכזשון שלטיםסטודיו לוקהבית ספר איתן- עיצוב ייצור והתקנה מדבקות קיר 434

28.07.2019לשיעור ₪ 250ארז קלמוביץלילך ליאור זוהרארז קלמוביץהגר רטנרחוג פסיכודרמה לילדים צרכים מיוחדים435

04.08.2019                      30,000טולי גןעידן אל גניניר גליםטולי גןמעין לגןדם רםמשחקי קופסא לגני ילדים436

04.08.2019לחודש 4,095ארמה ניתוח מידעחכם יועציםארמה ניתוח מידעדני קלימימוטי חןשרותי ניהול וטיפול בקולות קוראים437

07.08.2019                      81,943אביזר סנטר סחראביזר סנטר סחרדומוס וילונותלנדאו וילונות.שתריסי סיניוילונות לבית ספר איתן סתריה438

07.08.2019לשעה 269.10מירב בן אדיבהמובמנטצבי רוטברטמירב בן אדיבהמאמן חוג מאמנט439

140ושעה נוספת  ₪ 386רשיון , לחודש 643.50ברזיקברנירב ניהול בעמ.נ.חרון פישמןברזיקשרותי ליווי חשבונאי לבתי ספר יסודיים440  ₪ 19.08.2019

19.08.2019                      64,350ולי פלד'גאבי עיצוביםקליין גולן אדריכליםלי לוי פלד'גועיצוב חצר לימודית בבית ספר שדות איילון441

19.08.2019לשעה ₪ 64.62יערה בן הראשיערה בן הראששרון אלדריעל רותםמחלקת רווחה- רכז לתכנית בריאות 442

19.08.2019                      52,650דגני עידוסל ארועים והפקותיוסי הלפמןדגני עידומשחק מטמון לתושבי המועצה בחול המועד סוכות443

20.08.2019בוטלבוטלטופ רמדוראקספונטטופ סולושייןאפגריידמערכת אחזקה ממוחשבת למחלקת תשתיות444

26.08.2019לקריאה ₪ 3.86מילגם בעמברוכי אשרמגערמילגםכחלון אליהוקריאת מדי מים לישוב בית חשמונאי445

27.08.2019לקבוצה 500.17רובוכייףרובוטיקסאור בן גיארובוכייףמוטי גרוסמןשימי אדאחוג רובוטיקה באשכול הפיס446

05.09.2019לתיק 14.04גלבועגלבועגאודעסטור'אימגהמשקםסריקת תיקי נישואין447

08.09.2019בוטלבוטלתנו לחיות לחיותחיות SOSשרותים וטרינריים RSQצער בעלי חייםעיקור חתולי רחוב במועצה448

16.09.2019                      12,285לירן מלכהלירן מלכהקופצים רוקדיםלילה הפקותאושרה הפקותולה'מרוץ הבוז- מייצגים ודמויות שטח 449

22.09.2019לשעה 292.50טלי אנדרסון כהןעינב קווהאלכס ברגמןטלי אנדרסון כהןיועץ נגישות למועצה450

24.09.2019לתוכנית 2,050החברה להגנת הטבעהחברה להגנת הטבעre3צעד ירוקיישום התכנית לחינוך סביבתי בבתי ספר451

יאיר אינברגמליק קוביתהליכים מרכז טיפולחבריםמרכז רימוןסדנא למיומנויות חברתיות והעצמה רגשית לנוער452

קובי /יאיר אינברג

24.10.2019לכל אחד 15,000מליק

27.10.2019בוטלבוטלאוטומציהמילגםמגערשירותי הפעלת  מוקד טלפוני ואתר אינטרנט למועצה453

27.10.2019לחשבון ₪ 2.03מגער בעמאוטומציהמילגםמגערח לצורך חיוב ביוב"עדכון מסד נתונים והפקת דו454

29.10.2019לשעה ₪ 351מושיקו ארז'אופיר בוכניק ושותטנא בעממושיקו ארזלית המועצה"ליווי ויעוץ למנכ455

30.10.2019לשעה ₪ 90פלג אבגימרכז חי נתנאליפלג אבגיבולביתכנית לימודית עולם החי בבית ספר עתידים456

03.11.2019                      15,610רהיטי הכחארגמןרהיטי הכחאטמוריהוט משרדי משכל457

06.11.2019בוטלבוטלהדס ביקורת מבנאתרוג אקוסטיקהגלית איכות הסביבהיניר לורברמדידות רעש במועצה458
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06.11.2019לקריאה 327.60ג גולד קלין.אלאמור בעממבנים ניהול ואחזקהג גולד קלין.אניקיון עמדות מחזור במועצה459

06.11.2019לשעה ₪ 222.30אדלר ברקאייעוץ סביבתי e-allאמפידו יעוץגרינברג מהנדסיםאדלר ברקאי עדיתיועץ סביבתי בנושא תכנון סביבתי460

10.11.2019לשעה ₪ 292, ח"ש1200ארא , שביליםחברת אראחברת שביליםאייכההליך לליווי מנהלים בבתי ספר461

11.11.2019לחודש למסופון ₪ 92400מילאון92מילאון מטרופולינטלולהטקאספקת מסופונים ליחידה הסביבתית462

12.11.2019בוטלאווה מלכיןאלכס קלמןדפנה באןמורה לחוג מוסיקה פסנתר463

12.11.2019ללא תשלוםבן אהרון- בן בגדים קממאמניר מחזוררוזנירבן בגדיםאיסוף פינוי ומחזור טקסטיל, הצבת מתקנים464

13.11.2019ואחנוןהולי בייגלפוד קרפטמיכליסואחנוןאספקת כיבוד לישיבות ואירועי המועצה465

קופצים רוקדיםאופק חדשלירן מלכהאושרה הפקותלילה הפקותגיל קרניאל2020הפקת ארוע צעדת הרצל 466

17.11.2019                      76,928לילה הפקותמ"שיקוף בע

18.11.2019                      58,764אאוט דוראון הפקותאאוט דור פוינט2פוינט חוות לכישאמינות במה.אברק במות2020במה וציוד לאירוע צעדת הרצל 467

18.11.2019                        8,892הבודקסלימאן וישאחברקתטופז חברה להנדסהשיא פרויקטיםהבודק2020יועץ בטיחות לאירוע צעדת הרצל 468

18.11.2019                      19,539גולברי. ד.אגולברי. ד.אוייזר בעמאקליפטוסרכישת סנדות ליחידת הנוער468

19.11.2019                      19,773דגשדגשקופצים רוקדיםג פרויקטים.א.משוונגתליית שלטים והצבת שער מתנפח לצעדת הרצל469

20.11.2019הנחה 15%אמינולאבחרמון מעבדותבקטוכםאמינולאבהסביבתית' בדיקות שפכים ושרותי מעבדה ליח470

24.11.2019לעובד ₪ 102ביי מימקס לאומי כארדביי מיתפוזנטקשרים פלוסגיפט כארד מתנה לעובדי המועצה ליום הולדת471

24.11.2019הנחה 21%עלית התקנותעלית התקנותיוסי עטןאלירן מנעוליםי"אספקה והתקנת שירותי תיקוני דלתות בגנ472

24.11.2019לסועד ₪ 160פיצונקהקדמאבין הקשתותפיצונקהערב פורשים- ארוחת ערב 473

28.11.2019                    140,400שוונגשוונגכפיים הפקותרן גנורקופצים רוקדים2020הפקת ארוע טור גזר 474

שדה ועירסטודיו צוראיעל בר מאורחווי ליבנהנחלת הכללשרותיי יעוץ אדריכל נוף לועדה475

נחלת +סטודיו צורא

292.50,339.9002.12.2019הכלל

08.12.2019                      31,356ן'אקטיויזן'אקטיביזמוקד הפרסום הארציאדגופרסום צעדת הרצל וטור גזר בעיתונות476

08.12.2019                      14,973הילה פרח ברהרמוניה בטבעהילה פרח ברפעילות צמחי בר בבתי הספר במועצה477

10.12.2019הנחה 3.5%רונן חורשטופ צלמיםדאבל שוטגיל דוררונן חורששירותי צילום אירועים במועצה478

10.12.2019                      52,767שערים. ב.אאילנית. ג.בעופר שעריםשערים. ב.א'שער קונזולי בכניסה לכפר בילו ב479

15.12.2019ח לחודש"ש 198.90מ"דגני הפקות בעעידו דגניאילת בוחבוטאסנת קלנדרובהפעלת חוג תאטרון קהילתי למבוגרים480

15.12.2019לחודש ₪ 160.52ארועים ברמה.ב.אאיילת בוחבוטרחלי כהןבכר מאיההפעלת חוג תאטרון למבוגרים481

19.12.2019                      12,215מדיקהמדיקהנתיב נחמניזאב המרכז לעזרהאפגריידאינספיירבטיחותימכשיר דפיברילטור לאולמות ספורט482

05.01.2020                      49,140ריצפרקטכרמל ספורטיק פלור'מגריצפרקטחידוש רצפת מחול באשכול פיס בישוב בית חשמואני483

12.01.2020לחודש 2,106וולף שרותי מעבדהצ"אמינולאב בעוולף שרותי מעבדהכץ איכות מיםטהרת המשפחהשרות ותחזוקת מקוואות484

20.01.2020מעלות 25%מיכל דוקטורימודעות עד חצותברונשטיין שיווקמיכל דוקטורימתן שירותי מכירת שטחי פרסום בעיתון המועצה485

28.01.2020                      14,202רהיטי הכחריהוטקאם.אר.טיאטמורהיטי הכחארגמןריהוט למרכז טיפולי מחלקת רווחה486

קול מוסיקהאלי מוזיקנסקיאלי מצוייניםאלגרו פוינט2פוינט שלמה בוסקילההגברה למופע מחול בית ספר הרצוג487

30.01.2020                        4,500שלמה בוסקילהקופצים רוקדיםאון הפקות

30.01.2020                      16,646נטקורטרוטטלדורמטריקסנטקורלנטקגן ניצנים- עבודות תקשורת במתחם משרדים 488

04.02.2020                      21,060דו ויזינצרסולברג ייעוץינצר'דן ויזייעוץ כלכלי להקמת מבנה ציבור לשכירות במועצה489

04.02.2020                      35,696מרכז החשמלחצי חינם מוצריםמרכז החשמלקלינטוןאסתר אוניברסלתדיראן גרופאספקה והתקנת מדיחי כלים לגני ילדים ולמחלקות490

05.02.2020לשעה ₪ 244.53חגית אזריאלתומר הרריו אבוקסיס'גחגית אזריאלבודק תוכניות ורישוי לוועדה המקומית גזר491
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05.02.2020                      11,150נטקורזיפקוםמ"בע' נון נון ושות. אנטקורבר עוזIPטלפונים נייחים 492

09.02.2020הנחה 21%מילגם בעמאוטומציהמילגםמגעראשראי.שירותי הפעלת  מוקד טלפוני ואתר אינטרנט לכ493

11.02.2020                      29,630רהיטי הכחארגמןרהיטי הכחאטמוריהוט למבנה חדש יחידה סביבתית494

11.02.2020                      14,040אושרה הפקותמומנטוםלילה הפקותאושרה הפקותצעדת הרצל- הפקת ארוע בנושא בטיחות בדרכים 495

17.02.2020בוטלבוטלמלון רמדה חדרהמלון העונותמלון וויסט לגוןמלון דוד טאורארוח השתלמות מועצתית 496

24.02.2020                      25,740מימי אשרובליעד מיוזיקמימי אשרובאושרה הפקות2020פעילות לגני ילדים ביום העצמאות 497

03.03.2020בוטלבוטלשחר אריאל מדעיאלעד קדמונימדריך מוגנות לקרית חינוך שעלבים498

04.03.2020בוטלבוטלקול מוסיקהקופצים רוקדיםאלי מוזיקנסקי פוינט2פוינט שלמה בוסקילהדרור קורנלהגברה ותאורה לארוע סוף שנה חוג מחול499

10.03.2020                      13,160שרגאימאונטיין.גכדורי.אשרגאי לוניטקרכישת דגלים ליום העצמאות500

16.03.2020                      16,100משרד הבריאותמשרד הבריאותאמינולאבדיגום מים- בדיקות מעבדה 501

31.03.2020                      22,152מאונטין.גמודןדנלרקלגבאינספיירמאונטייןשוגוןתרמילי גב למתגייסים502

31.03.2020                      35,400הוצאת קורן ירושליםזול הספרספרית עם ישראליזהר נבוןהוצאת קורן ירושליםהמדף היהודיחינוך" - מעלות"ך "ספרי תנ855

06.04.2020                      28,669מתקני פסגותגן וצלילאקומיוזיקמתקני פסגותאספקה והתקנת מתקני חצר מסוג כלי נגינה856

06.05.2020                      16,693וואן שילובזיפקוםוואן שילובנקודת מבטציוד אור קולי לבית ספר איתן857

06.05.2020בוטלבוטלבזקרז קולשמרדבינת יישוםאפקוןאספקה והתקנת מערכת טמס בישוב בית עוזיאל858

21.05.2020                      64,350נילי רייכמןמ"הלל פרטו בע'תמי שינקמן ושותגולדפינגר תקשורתנילי רייכמןהליך רכש למיתוג ומיצוב המועצה859

25.05.2020                      71,292ריהוטקספייסטקריהוטקארגמןאטמוהליך רכש לריהוט לחדר ישיבות וללשכה860

26.05.2020                      37,500החברה למתנסיםהחברה למתנסיםצעד ירוקהרשת הירוקה RE3סביבתית' יח- ליווי הסמכה לבית ספר ירוק 861

26.05.2020                      11,840דף רםגם לגןניר גליםדף רםטולי גןעידן אל גני2020משחקים לגני ילדים 862

01.06.2020לקבוצה 500.76רובוכייףאילן פרחירובוטיקסאור בן גיארובוכייףמוטי גרוסמןשימי אדאחוג רובוטיקה באשכול הפיס863

01.06.2020                      19,247בית אומניות תרבותבית אומנויות תרבותלילה הפקות2020סדנאות יצירה לילדי התושבים בקייץ 864

08.06.2020                      33,930צעדיםמכון ירושליםאנוווהצעדיםשירותי ליווי וייעוץ הכנת תכנית אב מועצתית לאגף865

10.06.2020                    133,163ספורט גוםאס מגה.גי.אםפילה/לוטוראם ספורטספורטגום2020ביגוד ספורט לחוגים 866

21.06.2020                      20,000אמיר אלרוןעידן הרפזהגל הירוקאמיר אלרוןמועדוניות יציץ ופדיה- שדרוג גינות קהילתיות 867

02.08נדחה ל 23.06.2020תמירן'קומיוגמשפחהסיפרת בעמתוכנה לניהול תיקי מטופלים בשפח869

23.06.2020                        9,000דף רםכרמלתניר גליםטולי גןדף רםרכישת שטיחים לגני ילדים870

30.06.2020                      87,679ספורט גוםהאתלטראם ספורטבש גלספורטגום2020-2021ציוד ספורט לחוגים 871

05.07.2020                      36,500מכון השבתיענקייעקב רוכמןמכון השבתשיפוץ קו עירובין872

12.07.2020לחודש ₪ 170ורד מלאכידינה דודאיבלינקה סטודיו לפיסולורד מלאכיחוג קרמיקה873

16.07.2020                      41,090הום סנטרמחסני מודובוקסמחסני אגוזהום סנטר2020מחסנים לגני ילדים 874

TRMTRM58,020                      26.07.2020רהיטי הכחריהוטקפרויקט גוגיה- ס שלהבות "ריהוט לבי875

26.07.2020                      29,800רן רביבנדב גופרגיא רותםרן רביבליווי פורום קיימות במועצה876

04.08.2020                      24,093ארגמן מתכתמיראג. ד.אארגמןרהיטי הכחכיסאות לבית ספר איתן877

04.08.2020                      58,968עץ השניאורן מתקני משחקיםשלטי עץ בית יצחקעץ השניאספקה והתקנת תחנות הסעה ומוצרי עץ878

16.08.2020לשעה 93.6בר הדרמורן בנגלנועה מימוןאורלי פרטושבר הדרשרותי תרפיה באמצעות אומנות879

16.08.2020                      24,570נטקורזיפקוםנטקורטוויסטקרישוי משתמשים בשרת טרמינל במועצה880
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18.08.2020שינוי הסכם- נפסל !נפסליש לאןמנווטיםניווטבעעגורפעילות ניווט במועצה881

18.08.2020                    129,753לירן מלכהלירן מלכהזום הפקותשרה אגמוןליאורה דותןשמילמשאית קונספט לחול המועד סוכות882

19.08.2020לשעה 93.6אורית אביטלאורית אביטליונתן רבהוןרעות טלשרותי תרפיה בבעלי חיים883

20.08.2020בשטח- 2,000מרחוק  - 1,000ענת לב אריויהי מההחברה להגנת הטבעענת לב  ארי- חינוך יער יחידה סביבתית- תכנית חינוך יער 884

23.08.2020                      20,475לילה הפקותלילה הפקותאלון בן שושןאירוע בתים פתוחים במועצה885

23.08.2020                      13,689הוביז בעממ"איירסופ בעהוביז בעמ קילו4הכשרה מעשית למטיס עד 886

23.08.2020                      12,402מאונטין.גלוניטקמאונטין. ג'מתנות לתלמידי כיתה א887

24/08/20                      35,685וואן שילובוואןאוטומציה ר.ע.ג.מאודורוmy visittor4youמערכת לניהול תורים 888

25/08/20 בוטלבוטלהגל החדשמאגר מוחותדיאלוגמדגםביצוע סקר שביעות רצון 889

27/08/20לפרמיה לאדם 70.2-263אשר אדריגלעד מאירספיר סוכנות לביטוח אשר אדריספורטאים-ביטוח לתאונות 890

קיו שירותים וטרינריים.ס.רחיות SOSתנו לחיות לחיותעיקור וסירוס חתולים891

קיו שירותים .ס.ר

01/09/20לעיקור 257.4וטרינריים

אורלי דייןצבי רוטברגליאת חבושהגזרשת-הסכם מאמני ספורט 892

ליאת חבושה           

31/08/20לשעה 269צבי רוטברג        

02/09/20                      34,848אורטל תיירותאורטל תיירותאופק חדש ליאורה דותןלירן מלכהא"הרמת כוסית ראש השנה תשפ893

03/09/20                        9,135סטריאו כץסטריאו כץאבי שיווקנקודת מבטמ"שמע בעבידורית)רכישת רמקול בלוטוס 894

06/09/20                      17,417דיאלוגהגל החדשמאגר מוחותדיאלוגמדגםמעודכן-ביצוע סקר שביעות רצון 895

07/09/20לשעה 257.4שמואל מולדובןדוד דנינויוסי הרשקוביץשמואל מולדובןתברואן למועצה 896

08/09/20                      13,385בזק שיווקבי סייפטי רמי יוסף בזק שיווקאפודים זוהרים 897

08/09/20                      25,000מתקני פסגותמתקני פסגותאור ורדישלמה אורן מתקני משחקגן בתנועהמתקני משחק מוזיקליים לגן ילדים 898

09/09/20                      32,000עץ החלומות של סבאעץ החלומות של סבא סיפור בעץגל גןרכישת לוחות עץ להרכבה בגני הילדים899

13/09/20                      49,140יואל רצוני אורן חדדיואל רצוניחכם ייעוץ מוניציפאלי2020הליך סקר פחים 900

shake design91,962                      14/09/20אורן מיוחס שי הפקות shake designמיתוג נדלן901

אורנית דקלדוד סערליאורה חזן יניב הראלאורנית דקלנועה טלביייעוץ משפטי תביעות ביטוח קטנות902

 3510     4680    

5850   234 21/09/20

21/09/20לשעה 292.5הילה לפידותשרון ארבלאושרת נול הילה לפידות דפנה בראלמנתחת התנהגות לגנים903

24/09/20                      35,006צעד ירוקצעד ירוקתוכנית חינוך סביבתי בחול המועד סוכות904

29/09/20                      31,350ס נייר ומספרים.שדף רםטולי גן ס נייר ומספרים.שערכות לילדים לימי הסגר 905

01/10/20                      33,345בנימין שיקנסטיה ברוקנקו'איגור סבצבנימין שיקמתן שרותי יעוץ לפגרוגרמה מרכז הפעלה906

14/10/20                      12,168י הפקות.שאשחר פרסום  מפיקים 2י הפקות.שמחלקת חינוך - הפקת מגנט ממותג 907

14/10/20                      34,650אפגן דילשוש פחטר דולבאפגן דילרכישת פחי אשפה 908

14/10/20                      13,800ס נייר ומספרים.שטולי גןדף רם  ס נייר ומספרים.שערכות לוח מחיק וטושים 909

19/10/20                    108,839הרשקו נגרותסיפור בעץ עץ החלומות של סבא הרשקו נגרות עידן אל גנירכישת שולחנות פעילות מים 910

עמיגוריש לאןמנווטיםניווטבעעגורמעודכן - ניווט 911

                  80 לזוג  

21/10/20לתוספת30

בונוס פרוטוקוליםתמלולאלאד בונוסתמלול והקלטה מליאות המועצה 912

             לישיבה 2100 

25/10/20לעמוד 34

10%26/10/20הנחה יהודה שוקרוןיהודה שוקרון ציון כהן/ כהן הסעות עומרשליחויות 913

26/10/20                      30,000רון פז-לייפעת דרומימרב בן סימון רון פז-לידף מתכלה פורח 914

26/10/20פרמיום אחזקות-אלכס מאיר אחזקות יוני עודיהתקנת רשת יונים 915

08/11/20                      11,076נקודת מבטחשן התקנותדורון פתרונות טכנייםנקודת מבטרכישת אמצעיים טכנולוגים916

מבוטל
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08/11/20                      26,300ריהוטקריהוטק קיוביק דיזייןקיסר תעשיותגוונים- חידוש מזכירות והנהלה 917

ישראל הרשקוביץטדי עמר הראל מטבחיםהקמת מרחב למידה 918

הראל נגרות עם 

08/11/20                      30,122נשמה

08/11/20                      20,000שלטי עץ בית יצחקעץ השניגרפיטי שלטיםשלטי עץ בית יצחקשילוט בית ספר שחקים919

08/11/20                      14,973חליליתאפקטכלי זמר חליליתזוהר- כלי נגינה  920

25/11/20                      21,762סגול ארטדיזייןמרחביםעושות בית ספר סגול ארטדיזייןשדות איילון- עיצוב מרחב למידה 921

02/12/20גן לי עיר גנים ניר גליםעתידים- מרחב למידה 922

02/12/20                      12,600תנועת תרבותחבב אדם נמרוד הוכברגתנועת תרבותחדרי בריחה אקולוגים 923

02/12/20                      16,065מתפרת האחים סוסורועי רודןמתפרת סוסוצפירת תלבושות מחול 924

02/12/20                        1,800תאיר מרכז סיועמידע אמין על מין רן בראוןתאיר מרכז סיועסדנאות חינוך מיני 925

08/12/20                        5,616כץ יעקבאמינולבמאיר אחזקות כץ יעקבדיגום מים926

09/12/20                      14,040איטומי לידורגולן בן מוחה איטומי לידוראיטום סדקים במשטח אספלט927

09/12/20                      10,881קיבוץ עין המפרץג נגררים.אקיבוץ עין המפרץ אוטוטק פז וויםרכישת גרור מים 928

9,97909/12/20תעשיות ניר גליםפעלטון  עיר גנים ניר גליםעתידים- מרחב למידה 929

13/12/20                      46,800חכם ייעוץ מונציפאליאווטקוסחכם יעוץ מונציפאלי יואל רצוניסקר גגות גני ילדים930

13/12/20                      16,380אופיר בוכניקמאפרו אורבניקסאופיר בוכניקביקורת בתחום ניהול נכסים 930

15/12/20                      26,161עוזיאל פרקטיםהרשקו נגרות עוזיאל פרקטים ושטיחיםחפוי פרקטים לגנים 931

15/12/20                      14,017דרייב אולדרייב אולאול בייקסאספקה והתקנה של עמדות תיקון אופניים932

21/12/20                    166,491ספורט הדרוםמגן לי  2000קאר ספורט הדרוםתירון ליקויים מתקני ספורט 933

23/12/20                      33,322נס מטחביטקנס מטח זיפקום אול אין וואןרכישת מחשבים מחלקת רווחה 934

30/12/20                      35,375שוש פחטרשוש פחטר דולבאפגן דילרכישת פחי אשפה מעודכן 935

30/12/20                      70,200פודיפודישגב בדרכים936

03/01/21                      83,516גונון בת קולגונון בת קול גולדנברג חשמלמבצר טכנולוגיות מיגון טקמערכת בקרת כניסה 937

04/01/21                        8,300משרד הבריאותאמינולאבמשרד הבריאותבדיקות מעבדה938

05/01/21 לשעה 130סיגל עיברי דורוןלילך כוכבי סיגל עברישגית בן ישיתרפיה לילדים939

07/01/21                      94,770גן משחקיםגנית פארקשעשועים וספורט אייל לב מתקני משחקפסגותה סתריה 'מתקני משחק נינג940

18/01/21                      17,550דנון מהנדסיםירון שדה תדיראןרז יועץ מערכות דנון מהנדסיםיועץ מיזוג לאשכול הפיס 941

18/01/21                      72,540סנסקוםVONOסנסקוםאלתרנטהקמת מוקד 942

11/02/21                      78,440צלחירון פולק צלח אספקה טכניתציוד לנגריה נוער943

15/02/21                      23,166סופר בילרבי'צ ג.אסופר ביל. א.אעצים לנגריה 944

04/02/21 לשעה 52טל סגלוב/ אביעד לוי ענת יוני טל סיגלוב אביעד לויהדרכה מדור נוער 945

16/02/21                        2,562חכם ייעוץ מונציפאליחכם יועציםאורבניקס בעממוטי חןארמהשמירה-תחשיב חוק עזר 946

22/02/21לשעה ₪ 425דבי לררגינה מזינה  ולי פלד 'גדבי לררליווי המועצה במעבר לגינון אקולוגי947

24/02/21                      34,398עץ השנישלטי עץ בית יצחק אורן מתקני משחקיםעץ השניאספקה והתקנת תחנות הסעה ומוצרי עץ948

24/02/21                      21,645סקיינטמ"סקיונט בעמ מערות תיאום מורכבות.ת.משירותי מכרז מערכות אזעקה גילוי אש ושירות מוקד סיור 949

03/03/21                      13,000ים'אנרגפריקורים'אנרגאגנטקציוד השלמה לחדר כושר 950

03/03/21                      12,900חגית ברזניחגית ברזנימשתלות איילמשתלת סלונררכישת עציצים לעובדי המועצה951

בוטל
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10/03/21                      34,054רבדיםאורית אלדררבדים אורית שכטרליווי מחלקת גביה952

25/04/21                      35,100דולב מוצרי פלסטיקהום סנטרדולבשוש פחטררכישת פחי אשפה 953

26/04/21                      17,813ספורט הדרוםספורט ליברמןמגן לי ספורטגוםספורט הדרוםחיפוי קיר הגנה 954

 2הוחלף לספק IBO20,240                      21/04/21בלייזפוד ישראלIBOרכישת ערכות לשבוע הספורט 955

12/04/21                      13,104שי הפקותמפיקים 2שי הפקות אשחר פרסוםכובעים לגנים 956

27/04/21לחודש 255הצוקספקטורס- עמיחיונגהחברת הצוק- ערן מדריך קיר טיפוס 957

27/04/21                      18,339הידרופארםיגל בריכות שחיה הידרופארם כימיכליםרכישת מוצרי ניקוי לבריכה958

28/04/21                    128,700לילה הפקותאורטל תיירותלילה הפקותCPRתיירות באופק חדשהפקת חודש חוויה בכרם 959

12/05/21                      28,200איחוד הצלהשניר אבטחת טיולים נתיב מדיקה איחוד הצלהרכישת מזרקי אפיפין960

12/05/21                      51,129ניסים חזקיהוארמדילו במה אחרת ניסים חזקיההפקת פסטיבל הומור וסאטירה 961

12/05/21                           363ירוק על המיםגני כנען חוות אלנביחצר נצרירוק על המים       .1אולם ארועים לארוע פרישה לעובדים 962

18/05/21                      22,199קורן' הוצשי הפקות הוצאת קורן ירושליםהמדף היהודי' ך לבוגרי כיתות ו"רכישת ספרי תנ963

01/06/21                      63,461ריצפרקטריצפרקטתעשיות רק לספורטיק פלור'מגריצפת מחול באשכול פיס 964

14/06/21                      16,380גונון בת קולמיגון טק גונון בת קולאזעקה בחדר נשק 965

14/06/21                      19,890טי.טי.אןפטרולית פתרונות מוביילטי יועצים.טי.אןמערכת ניהול לקבט966

03/06/21                      22,330טרוול קוסטחוויה ותוכןטרוול קוסטסדנאות ביישובים967

03/06/21                      79,747מאגר טקאלכס שיווקמאגר טקטאניר הנדסהלחצני מצוקה במוסח968

לגו סדנאותספורט אטרקשןקופצים רוקדיםה'מסלול נינג969

קופצים - ליאור 

02/06/21                      81,900רוקדים

30/05/21                      47,723שוגוןמאונטיןתיק גו שוגוןרכישת תיקים למתגייסים 970

30/05/21לכיוון 459.34מ.מובילי בעמק איילוןמ.מובילי בירושלים - נסיעות נוף איילון 971

self lubricatedself lubricated56,745                      02/06/21משטח החלקה על הקרח 972

אגודת חובבי הפרפריםקורס ניטור פרפרים973

אגודת חובבי 

14/06/21                      20,000הפרפרים

23/06/21                      65,520מיוחסמיוחס  מפיקים 2שי הפקותסרט תדמית למועצה 974

01/07/21                      88,838נטקורמיגון טק נטקור גונן בת קולמצלמות אבטחה בכרמי יוסף 975

01/07/21מ" לק1.4לשעה  339.3ערכים- אלה רבדים ערכים- אלה מחלקות המועצה - שירותי ליווי וייעוץ 976

06/07/21                      12,840שוגוןטלרז יבוא ושיווק שוגון תיקים' רכישת תיקים לעולים לכיתה א977

08/07/21                      77,220איזיאיזימאגר נתונים לאפליקציית איזי 978

15/07/21                      23,230מיגון טקמיגון טק קום טים נקודת מבטס כרמי יוסף "התקנת מערכת אזעקה בי979

28/07/21                      18,603שמוליק מלולברנד אלפסיי 'אנרגשמוליק מלולרכישת אופני ספינינג980

28/07/21                      37,999גיל תיירפסגות מתקני משחק ELAגיל תיירגני ילדים - משטחי דשא בטיחות בדרכים 981

28/07/21לחודש 608כפיר שרותי מעליתאלקטרה מעליות כפיר שרותי מעלית מעליות אקספרסס גוונים"שרותי מעלית בבי982

28/07/21                      16,286קו האופקהחובש שניר אבטחה קו האופקחובשים לקייטנות קיץ983

585028/07/21לחודש  דני מקסימוב- צופית דני מקסימוב ערן פאר מירי יוסףשיווק תיירות למועצה 984

גל חןיניב ויסמןנטע יעקובי גל חן וכולדרהתעמלות אומנותית 985

133פעם בשבוע  116   

168פעמיים בשבוע   02/08/21

03/08/21  עמלה2%לכרטיס  22.5דואר ישראליו פאי קארד פרה פיידואר ישראלרכישת כרטיסים נטענים עבור גננות 986

03/08/21לחודש 5031אביצור גלובלעינת שגיאשולמית אביצור בתאל אפרתיעריכה וכתיבת תוכן גזרי מידע 987
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22/08/21                      28,000שוגרלנדאבי לוי ממתקים שוגרלנד חיוכים לידוכני מתוקים לבדיקות סרולוגיות 988

22/08/21                      14,040ש גנרטורים.אפליקס נ גנרטורים .דש גנרטורים.אגנרטור לחודש חוויה בכרם 989

4630מחליף את ועדת רכש 22/08/21 לשעה 52עומר ולירוןלירון עומרהדרכה מדור נוער 990

22/08/21 לחודש 964וואי טיוואיטיפיתוח פתרונות טכנולוגיים לניהול מערכי הסעות 991

22/08/21                      87,962ארדארדמ "התקנת מדי מים מסוג קר992

22/08/21                      15,059מורן כרמלמיטודו מונטסורי מורן כרמלאביזרי למידה לבית ספר מונטסורי 993

קידוםקידום יואל גבע אנקוריעריכת קורס פסיכומטרי בתחום המועצה 994

345לתלמיד   4328   

22/08/21  תוספת למחנה אימונים

אתגר מדעיםאפיקאתגר מדעים אומני החשיבהשרותי הפעלת חוג אלקטרוניקה 995

למשתתף לחודש140   

22/08/21חומרים לשנה 265

25/08/21                      49,491דשא עוזמשכלפוש גינון דשא עוזהתקנה מחודשת של דשא סינטטי שלהבת בנים996

25/08/21                      12,131רהיטי הכחטי אר אם רהיטי הכחכסאות לאשכול פיס 997

25/08/21 לערכה 321.75ספורט גוםספורט גום אס ספורט.י'ג.אמביגוד ספורט ייצוגי לחוגי כדורסל 998

משי אוחנהגלי טיקטיןמובמנטמשי אוחנההפעלת חוג חיטוב ועיצוב 999

60לשיעור של  175.5   

25/08/21דק

01/09/21                      13,897כנען דפוסכנען דפוס ברק הדפסותשון שלטיםהפקות דפוס לחוויה בכרם 1000

01/09/21                      69,089ברקאי בני בורנשטייןאוניקום מערכות משולבות ברקאי בני ברונשטיין מ"אבדור מערכות בעעבודות תשתית בבית ספר עתידים 1001

02/09/21                      39,634קשת במותהדוניזםספידי קול קשת במותפסטיבל חוויה בכרם-במות וציוד לארועים 1002

05/09/21                      23,400קשת במותהדוניזםשון שלטיםקשת במותדגלים סיניים ותורן לאירוע 1003

13/09/21                      19,890שדותדפנה בראון אקו ויזיון שדותעריכת קולות קוראים לקרן שטחים פתוחים1004

אייל קרפלעמית קליין עומר גלסברגאייל קרפלחוג רולרבליידס 1005

 חוג פעם בשבוע 125  

13/09/21 לחוג של פעמיים 140

חוג אתלטיקה לילדים 1006

מועדון אתלטיקה קלה ראשון 

פליקס טייב אילן גבאי לציון

מועדון אתלטיקה 

13/09/21 שני אימונים בשבוע 155קלה ראשון לציון

13/09/21לחודש 6002.1רון גנגארז טל אמיר רוטשילדרון גנגשירותי מנצח מוסיקלי1007

13/09/21דקות שיעור 120 -  320ענת פרגענת אור צבריעופרה אומנויות ענת פרגחוג צורפות לגיל השלישי1008

06/10/21 דקות פעם בשבוע 60 - 140'עמותת טאצמתן בוכנרלירן נייגוז 'עמותת טאצחוג קרב מגע 1009

13,95806/10/21מרום כלי נגינהאפקט כלי נגינהכלי זמר מרום כלי נגינהרכישת כלי נגינה 1010

סמדר איילמור זילברמןדבי נידלמןסמדר איילקורס מדריכי פילאטיס 1011

933לתושב   4,500   

06/10/21 דמי רישום250השלמה  

06/10/21                      13,806מכון התקניםשמר סיסטם מעבדות מתקדמות מכון התקניםבדיקות למתקני ספורט 1012

06/10/21                      15,888מרכז החשמלאבי לוי שיווק הום סנטר מרכז החשמלרכישת מוצרי חשמל לגני הילדים 1013

06/10/21                      29,718רוית פידלדגןאוטומציה טופאדיו רוית פידל דגןקורס יישומי מחשב לעובדי המועצה 1014

07/10/21                      56,745שחר דדושהום סנטר שחר דדושמחסנים לגני הילדים 1015

18/10/21                      36,270שגב תעשיותעץ השני שגב תעשיותתחנות אוטובוס לכרמי יוסף1016

19/10/21                      13,338עירית כהןעירית כהןייעוץ וליווי אגף חינוך 1017

18/10/21                      16,362או קי דילי הפקות .שדפוס יהב או קי דילמיתוג למוקד המועצה 1018

18/10/21                      12,051י הפקות.שרב מימד  מפיקים 2י הפקות.ששלט לבית ספר בכרמי יוסף 1019

אייל זיו אדריכליםתיק תיעוד למבנה בקיבוץ נען 1020

שלום אדריכלות 

18/10/21                      21,048אייל זיו אדריכליםמנדל ארכיטקטים ושימור מבנים

18/10/21                      19,000ראייהסגול ראייהתוכנית רואים אותך לבני נוער 1021

18/10/21                      82,748מיני ישראלמיני ישראלנוער- פארק לאירוע פתיחת שנה 1022

18/10/21                      97,929נטקוראספייר נטקוראספקה והתקנה של מערכות תקשוב לניהול מוקד 1023
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20/10/21                      12,992י הפקות.שמפיקים 2י הפקות .שאדיב לוניטקחולצות וכובעים לארוע נוער 1024

SMOOVE18,135                      28/10/21יוניסייל SMS SMOOVEחבילת 1025

28/10/21                      24,453גוגלהגוגלהתוכנה ללימוד- תוכנת גוגלה 1026

28/10/21                      14,781רון מלצררון מלצרתוכנית חינוך יער לגני ילדים1027

28/10/21                        6,552רון מלצריודקה דרייפוס רון מלצרתוכנית חינוך יער לבתי ספר 1028

18/10/21                      33,977אחים ביטרעקנין.אאלירז מנעולים אמינות ובטחון אחים ביטרמנעולי תליה 1029

03/11/21                      31,812לנדאו.שמסחר והשקעות לנדאו וילונות.שבן גיגי החזקות.יוילונות לגני הילדים 1030

03/11/21                      81,900שייק דיזייןשייק דיזייןמיתוג המועצה אזורית גזר 1031

11/11/21                      59,436דנה ברדן נגלרדנה ברדן נגלרליווי פדגוגי דמוקרטי ומונטסורי1032

11/11/21לשולחן 14,449.5עץ השניעץ השניעידן אל גנישולחן פיקניק מתומן לבית חשמונאי 1033

לשעה262.5קרן איפלןקרן איפלןשירות הדרכה וליווי מרפאים בעיסוק1034  17/11/21

17/11/21לחודש 2,340גורדון אורגורדון אורשירותח יעוץ ביטוח למועצה 1035

21/11/21                      17,082טעניוןטכניוןערכות פעילות תחרות רובוטיקה 1036

רהוט מונטסורי-עץ מהות רכישת שידות מונטסוריות מעץ1037

ריהוט - עץ מהות 

21/11/21                      14,251מונטסורי

גיא להבליאור נצר לבני שרון גיא להב יצירה והפההפקת סרטוני תדמית וצילום סטילס 1038

      חצי יום וידאו 2925 

24/11/21    יום שלם וידאו 5265

24/11/21                      23,119טופ. א.אספורט גום סגולה ספורט הדרום טופ. א.אמגן קיר לאולם ספורט בית חשמונאי1039

24/11/21                    133,965קט'די פרוג 3ברקאי אוניקום ק ניוויזן.מנטקור פתרונות תקשורת די פרוגקטי 3אספקה והתקנת ציוד אור קולי בביס עתידים 1040

09/12/21                      26,676גיל תייראלפא פרוגקטעידן אל גני גיל תיירמשטח דשא לבטיחות בדרכים 1041

22/12/21                      34,398סילטק פתרונותמדסקפריימסקחלוקי נחל סילטק פתרונותסקר אבטחת מידע 1042

22/12/21                      73,125לילה הפקותלילה הפקות כפייםטרגט מרקטהפקת צעדת הרצל  1043

29/12/21                      21,060ברסקי את ברגרמישקהאליהו בני ברסקי את ברגר ירון דגןפיקוח ובקרה על תברים 1044
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