
החלטה ת. זכייה סכום זוכה ספק 6 ספק 5 ספק 4 ספק 3 ספק 2 ספק 1 ספק דרישה
05.01.2020 49.140 ריצפרקט ספורט כרמל פלור מגייק ריצפרקט חשמואני בית בישוב פיס באשכול מחול רצפת חידוש
12.01.2020 2.106 לחודש מעבדה שרוחי וולף בע״צ אמינולאב מעבדה שרותי וולף מים איכות כץ המשפחה טהרת מקוואות ותחזוקת שרות
20.01.2020 2596 מעלות דוקטורי מיכל חצות עד מודעות שיווק ברונשטיין דוקטורי מיכל המועצה בעיתון פרסום שטחי מכירת שירותי מתן
28.01.2020 14.202 הכח רהיטי ריהוטק טי.אר.אם אטמו הכח רהיטי ארגמן רווחה מחלקת טיפולי למרכז ריהוט

מוסיקה קול מוזיקנסקי אלי מצויינים אלי אלגרו פוינט 2 פוינט בוסקילה שלמה הרצוג ספר בית מחול למופע הגברה
30.01.2020 4.500 בוסקילה שלמה רוקדים קופצים הפקות און
30.01.2020 16.646 נטקור טרוט טלדור מטריקם נטקור לנטק ניצנים גן - משרדים במתחם תקשורת עבודות
04.02.2020 21.060 ויזינצר דו ייעוץ סולברג ויזיינצר דן במועצה לשכירות ציבור מבנה להקמת כלכלי ייעוץ
04.02.2020 35.696 החשמל מרכז מוצרים חינם חצי החשמל מרכז קלינטון אוניברסל אסתר גרופ תדיראן ולמחלקות ילדים לגני כלים מדיחי והתקנת אספקה
05.02.2020 244.53 ₪ לשעה אזריאל חגית הררי תומר אבוקסיס גיו אזריאל חגית גזר המקומית לוועדה ורישוי תוכניות בודק
05.02.2020 11.150 נטקור קום זיפ בע״מ ושות' נון נון א. נטקור עוז בר 1? נייחים טלפונים
09.02.2020 21% הנחה בעט מילגם אוטומציה מילגם ר מגע לכ.אשראי אינטרנט ואתר טלפוני מוקד הפעלת שירותי
11.02.2020 29.630 הכה רהיטי ארגמן הכח רהיטי אטמו סביבתית יחידה חדש למבנה ריהוט
11.02.2020 14.040 הפקות אושרה מומנטום הפקות לילה הפקות אושרה הרצל צעדת - בדרכים בטיחות בנושא ארוע הפקת
17.02.2020 בוטל בוטל חדרה רמדה מלון העונות מלון לגון וויסט מלון טאור דוד מלון מועצתית השתלמות ארוח
24.02.2020 25.740 אשרוב מימי מיוזיק ליעד אשרוב מימי הפקות אושרה 2020 העצמאות ביום ילדים לגני פעילות
03.03.2020 בוטל בוטל שחר מדעי אריאל קדמוני אלעד שעלבים חינוך לקרית מוגנות מדריך
04.03.2020 בוטל בוטל מוסיקה קול רוקדים קופצים מוזיקנסקי אלי פוינט 2 פוינט בוסקילה שלמה קורנל דרור מחול חוג שנה סוף לארוע ותאורה הגברה
10.03.2020 13.160 שרגאי ג.מאונטיין א.כדורי שרגאי לוניטק העצמאות ליום דגלים רכישת
16.03.2020 16.100 הבריאות משרד הבריאות משרד אמינולאב מים דיגום - מעבדה בדיקות
31.03.2020 22.152 ג.מאונטין מודן דנלר קלגב אינספייר מאונטיין שוגון למתגייסים גב תרמילי
31.03.2020 35.400 ירושלים קורן הוצאת הספר זול ישראל עם ספרית נבון יזהר ירושלים קורן הוצאת היהודי המדף חינוך - "מעלות" תנ"ך ספרי
06.04.2020 28.669 פסגות מתקני וצליל גן אקומיוזיק פסגות מתקני נגינה כלי מסוג חצר מתקני והתקנת אספקה
06.05.2020 16.693 שילוב וואן קום זיפ שילוב וואן מבט נקודת איתן ספר לבית קולי אור ציוד
06.05.2020 בוטל בוטל מק קול רז שמרד יישום בינת אפקון עוזיאל בית בישוב טמם מערכת והתקנת אספקה
21.05.2020 64.350 רייכמן נילי בע״מ פרטו הלל ושות' שינקמן תמי תקשורת גולדפינגר רייכמן נילי המועצה ומיצוב למיתוג רכש הליך
25.05.2020 71.292 ריהוטק ספייסטק ריהוטק ארגמן אטמו וללשכה ישיבות לחדר לריהוט רכש הליך
26.05.2020 37.500 למתנסים החברה למתנסים החברה ירוק צעד הירוקה הרשת מ.£3 סביבתית יחי - ירוק ספר לבית הסמכה ליווי
26.05.2020 11.840 רם דף לגן גם גלים ניר רם דף גן טולי גני אל עידן 2020 ילדים לגני משחקים
01.06.2020 500.76 לקבוצה רובוכייף פרחי אילן רובוטיקם גיא בן אור רובוכייף גרוסמן מוטי אדא שימי הפיס באשכול רובוטיקה חוג
01.06.2020 19.247 תרבות אומניות בית תרבות אומנויות בית הפקות לילה 2020 בקייץ התושבים לילדי יצירה סדנאות
08.06.2020 33.930 צעדים ירושלים מכון אנוווה צעדים לאגף מועצתית אב תכנית הכנת וייעוץ ליווי שירותי
10.06.2020 133.163 גום ספורט מגה .אם .גי אם לוטו/פילה ספורט ראם ספורטגום 2020 לחוגים ספורט ביגוד
21.06.2020 20.000 אלרון אמיר הרפז עידן הירוק הגל אלרון אמיר ופדיה יציץ מועדוניות - קהילתיות גינות שדרוג
23.06.2020 תמיר ן וגי ומי ק משפחה בעמ סיפרת בשפח מטופלים תיקי לניהול תוכנה
23.06.2020 9.000 רם דף כרמל גלים תניר גן טולי רם דף ילדים לגני שטיחים רכישת
30.06.2020 87.679 גום ספורט האתלט ספורט ראם גל בש ספורטגום 2020-2021 לחוגים ספורט ציוד
05.07.2020 36.500 השבת מכון יענקי רוכמן יעקב השבת מכון עירובין קו שיפוץ
12.07.2020 170 ₪ לחודש מלאכי ורד דודאי דינה לפיסול סטודיו בלינקה מלאכי ורד קרמיקה חוג
16.07.2020 41.090 סנטר הום מודובוקם מחסני אגוז מחסני סנטר הום 2020 ילדים לגני מחסנים
26.07.2020 58.020 X1־111 X1־111 הכח רהיטי ריהוטק גוגיה פרויקט - שלהבות לבי"ם ריהוט
26.07.2020 29.800 רביב רן גופר נדב רותם גיא רביב רן במועצה קיימות פורום ליווי
04.08.2020 24.093 מתכת ארגמן מיראג א.ד. ארגמן הכח רהיטי איתן ספר לבית כיסאות
04.08.2020 58.968 השני עץ משחקים מתקני אורן יצחק בית עץ שלטי השני עץ עץ ומוצרי הסעה תחנות והתקנת אספקה
16.08.2020 93.6 לשעה הדר בר בנגל מורן מימון נועה פרטוש אורלי הדר בר אומנות באמצעות תרפיה שרותי
16.08.2020 24.570 נטקור קום זיפ נטקור טוויסטק במועצה טרמינל בשרת משתמשים רישוי
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18.08.2020 הסכם שינוי - נפסל נפסל! לאן יש מנווטים ניווטבע עגור במועצה ניווט פעילות
18.08.2020 129.753 מלכה לירן מלכה לירן הפקות זום אגמון שרה דותן ליאורה שמיל סוכות המועד לחול קונספט משאית
19.08.2020 93.6 לשעה אביטל אורית אביטל אורית רבהון יונתן טל רעות חיים בבעלי תרפיה שרותי
20.08.2020 1.000 - בשטח -2.000 מרחוק ארי לב ענת מה ויהי הטבע להגנת החברה ארי לב ענת - יער חינוך סביבתית יחידה - יער חינוך תכנית
23.08.2020 20.475 הפקות לילה הפקות לילה שושן בן אלון במועצה פתוחים בתים אירוע
23.08.2020 13.689 בעמ הוביז בע״מ איירסופ בעמ הוביז קילו 4 עד למטים מעשית הכשרה
23.08.2020 12.402 ג.מאונטין לוניטק מאונטין ג. א' כיתה לתלמידי מתנות
24/08/20 35.685 שילוב וואן וואן אוטומציה מ.ג.ע.ר אודורו 101־47011 1117 71811 תורים לניהול מערכת
25/08/20 בוטל בוטל החדש הגל מוחות מאגר דיאלוג מדגם רצון שביעות סקר ביצוע
27/08/20 70.2-263 לאדם לפרמיה אדרי אשר מאיר גלעד לביטוח סוכנות ספיר אדרי אשר -ספורטאים לתאונות ביטוח
01/09/20 257.4 לעיקור וטרינריים שירותים ר.ס.קיו וטרינריים שירותים ר.ס.קיו 808 חיות לחיות לחיות תנו חתולים וסירוס עיקור

31/08/20 269 לשעה
צבי חבושה ליאת

דיין אורלי רוטברג דיין אורלי רוטברג צבי חבושה ליאת -גזרשת ספורט מאמני הסכם
02/09/20 34.848 תיירות אורטל תיירות אורטל חדש אופק דותן ליאורה מלכה לירן תשפ״א השנה ראש כוסית הרמת
03/09/20 9.135 כץ סטריאו כץ סטריאו שיווק אבי מבט נקודת בע״מ שמע )בידורית בלוטום רמקול רכישת
06/09/20 17.417 דיאלוג החדש הגל מוחות מאגר דיאלוג מדגם -מעודכן רצון שביעות סקר ביצוע
07/09/20 257.4 לשעה מולדובן שמואל דנינו דוד הרשקוביץ יוסי מולדובן שמואל למועצה תברואן
08/09/20 13.385 שיווק בזק סייפטי בי יוסף רמי שיווק בזק זוהרים אפודים
08/09/20 25.000 פסגות מתקני פסגות מתקני ורדי אור משחק מתקני אורן שלמה בתנועה גן ילדים לגן מוזיקליים משחק מתקני
09/09/20 32.000 סבא של החלומות עץ סבא של החלומות עץ בעץ סיפור גן גל הילדים בגני להרכבה עץ לוחות רכישת
13/09/20 49.140 רצוני יואל חדד אורן רצוני יואל מוניציפאלי ייעוץ חכם 2020 פחים סקר הליך
14/09/20 91.962 4681§11 מיוחם אורן הפקות שי 81131:6 4681§11 נדלן מיתוג
21/09/20 3510 4680 5850 234 דקל אורנית סער דוד חזן ליאורה הראל יניב דקל אורנית טלבי נועה קטנות ביטוח תביעות משפטי ייעוץ
21/09/20 292.5 לשעה לפידות הילה ארבל שרון נול אושרת לפידות הילה בראל דפנה לגנים התנהגות מנתחת
24/09/20 35.006 ירוק צעד ירוק צעד סוכות המועד בחול סביבתי חינוך תוכנית
29/09/20 31.350 ומספרים נייר ש.ס רם דף גן טולי ומספרים נייר ש.ם הסגר לימי לילדים ערכות
01/10/20 33.345 שיק בנימין ברוק נסטיה סבצינקו איגור שיק בנימין הפעלה מרכז לפגרוגרמה יעוץ שרותי מתן
14/10/20 12.168 הפקות ש.י פרסום אשחר 2 מפיקים הפקות ש.י חינוך מחלקת - ממותג מגנט הפקת
14/10/20 34.650 דיל אפגן פחטר שוש דולב דיל אפגן אשפה פחי רכישת
14/10/20 13.800 ומספרים נייר ש.ס גן טולי רם דף ומספרים נייר ש.ם וטושים מחיק לוח ערכות
19/10/20 108.839 נגרות הרשקו בעץ סיפור סבא של החלומות עץ נגרות הרשקו גני אל עידן מים פעילות שולחנות רכישת

21/10/20 לתוםפת30 80 לזוג עמיגור לאן יש מנווטים ניווטבע עגור מעודכן - ניווט

25/10/20
2100 34 לישיבה

לעמוד פרוטוקולים בונוס תמלול אלאד בונוס המועצה מליאות והקלטה תמלול
26/10/20 1096 הנחה רון שוק יהודה שוקרון יהודה כהן ציון / הסעות כהן עומר שליחויות
26/10/20 30.000 פז לי-רון דרומי יפעת סימון בן מרב פז לי-רון פורח מתכלה דף
26/10/20 מבוטל אחזקות -פרמיום אלכם אחזקות מאיר עודי יוני יונים רשת התקנת
08/11/20 11.076 מבט נקודת התקנות חשן טכניים פתרונות דורון מבט נקודת טכנולוגים אמצעיים רכישת
08/11/20 26.300 ריהוטק ריהוטק דיזיין קיוביק תעשיות קיסר גוונים - והנהלה מזכירות חידוש
08/11/20 30.122 נשמה עם נגרות הראל הרשקוביץ ישראל עמר טדי מטבחים הראל למידה מרחב הקמת
08/11/20 20.000 יצחק בית עץ שלטי השני עץ שלטים גרפיטי יצחק בית עץ שלטי שחקים ספר בית שילוט
08/11/20 14.973 חלילית אפקט זמר כלי חלילית זוהר - נגינה כלי
25/11/20 21.762 ארטדיזיין סגול מרחבים ספר בית עושות ארטדיזיין סגול איילון שדות - למידה מרחב עיצוב
02/12/20 בוטל גולי גנים עיר גלים ניר עתידים - למידה מרחב
02/12/20 12.600 תרבות תנועת אדם חבב הוכברג נמרוד תרבות תנועת אקולוגים בריחה חדרי
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02/12/20 16.065 סוסו האחים מתפרת רודן רועי סוסו מתפרת מחול תלבושות צפירת
02/12/20 1.800 סיוע מרכז תאיר מין על אמין מידע בראון רן סיוע מרכז תאיר מיני חינוך סדנאות
08/12/20 5.616 יעקב כץ אמינולב אחזקות מאיר יעקב כץ מים דיגום
09/12/20 14.040 לידור איטומי מוחה בן גולן לידור איטומי אספלט במשטח סדקים איטום
09/12/20 10.881 המפרץ עין קיבוץ נגררים א.ג המפרץ עין קיבוץ ווים פז אוטוטק מים גרור רכישת
09/12/20 9.979 גלים ניר תעשיות פעלטון גנים עיר גלים ניר עתידים - למידה מרחב
13/12/20 46.800 מונציפאלי ייעוץ חכם אווטקוס מונציפאלי יעוץ חכם רצוני יואל ילדים גני גגות סקר
13/12/20 16.380 בוכניק אופיר מאפרו אורבניקם בוכניק אופיר נכסים ניהול בתחום ביקורת
15/12/20 26.161 פרקטים עוזיאל נגרות הרשקו ושטיחים פרקטים עוזיאל לגנים פרקטים חפוי
15/12/20 14.017 אול דרייב אול דרייב בייקם אול אופניים תיקון עמדות של והתקנה אספקה
21/12/20 166.491 הדרום ספורט לי מגן 2000 קאר הדרום ספורט ספורט מתקני ליקויים תירון
23/12/20 33.322 מטח נם ביטק מטח נם קום זיפ וואן אין אול רווחה מחלקת מחשבים רכישת
30/12/20 35.375 פחטר שוש פחטר שוש דולב דיל אפגן מעודכן אשפה פחי רכישת
30/12/20 70.200 פודי פודי בדרכים שגב


