
מעקב פניות מאגר ספקים 

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

73,12522/12/2021לילה הפקותלילה הפקות כפייםטרגט מרקטהפקת צעדת הרצל 1043

21,06029/12/2021ברסקי את ברגרמישקהאליהו בני ברסקי את ברגר ירון דגןפיקוח ובקרה על תברים 1044

6/1/2022 6,435אייסט'באגהרץשלמה סיקסטאוויסאלבררכב לטל כהן1045

100,123נילי רייכמןמ"הלל פרטו בע'תמי שינקמן ושותגולדפינגר תקשורתנילי רייכמן4535' המשך להליך מס-הצעה למיתוג ומיצוב המועצה1046  16/01/2022

24/1/1922 36,843(ארקס)בן בטחון ארקס ניהול ואחזקות3צוות מוקד מטרהאבטחה לצעדת הרצל1047

24/1/22 51,468קשת במותאוטדוראביבה אירועיםאוהל בלבןקשת במותציוד במות לצעדת הרצל1048

הדובה הגדולההדובה הגדולהתלוי במזג האויר- פעילות שבוע חלל 1049

 32500

30000 
 30/1/22

30/1/22 45,747זיפקוםנין נון.אטל קודזיפ קום תקשורת ניידים20+ עגלת טעינה 1050

16/2/22 53,937איכות המשחקפיברן קדימהאוראן מתקני משחקאיכות המשחקפארק מתקני ספורט1051

43,590משאביםחברת משאביםהפעלת תוכנית מה עוזר כשקשה לי1052   16/2/22

16/2/22 89,458נטקורזיפקוםנס לסנט קורשדרוג מערך המחשוב1053

16/2/22 15,750א"מדשאג שיראותי רפואההדר הדרכה ושירותי רפואהא"מדדפיברילטורים1054

5,850אתי מגןארמהמוטי חןמגן ייעוץ וליוויניהול וטיפול בקולות קוראים1055   16/2/22

32,175רויטל לוריארויטל לוריאנחלת הכללסטודיו צוראיעוץ לתכנון פארק פעילות1056   16/2/22

16/2/22 380סיגל שוחמיטלי כהןסימון ברדהשלי טלורסיגל שוחמיהדרכות קלינאית1057

30,000יעל לרנריעל לרנרתחקור כתיבה ועריכת תוכן שביל גזר1058   16/2/22

9/3/22 28,080ליאורה דותןאון הפקותכפייםליאורה דותןהפקת ארוע יום העצמאות1059

התקנת פרקט גני ילדים1060
IBO עולם הפרקטים(אביתר לוי)אוזיאל שקלים

IBO מסחר והשקעות

מ"בע
9/3/22 למטר 153

13,925רקפת הימן זהבירקפת הימן זהבימערכי שיעור בנושא מנהיגת מקומות1061   9/3/22

42,237אוהל בלבןאביב אירועיםקשת במותאוהל בלבןהשכרת ציוד לאירוע יום העצמאות1062   9/3/22

40,950מ"מוריקנסקי בעשניידרמןתומר תאורהמ"מוזיקנסקי בעתאורה והגברה למופע סוף שנה מחול1063   9/3/22

פינו פסולת אלקטרונית1064
מאייאקומיוניטי

אקומיוניטי
לטון ₪ 720 

9/3/22 פינוי ₪ 99

7,770ניר קרניניר קרנימצלמות שטח ומצלמות אבטחה1065   27/3/22

51,962גונון בת קולוידאו סטמערכות תקשורת.כ.וגונון בת קולבקרה כניסה למרכז הפעלה ולמוקד1066   27/3/22

27/3/22 355יעל שחר+מיכל בן ריידבי כהןיעל שחרמיכל בן רייהדרכת פסיכולוגים1067

15,410שי הפקותרב מימד  מפיקים 2שי הפקותכובעים לגנים ליום העצמאות1068   27/3/22

2,071ר"מגעמילגםטלאולאוטומציה מגערביוב.עדכון מסד נתונים והפקת דוחות א1069   27/3/22

13/4/22 3,000דוד זקסקתדרהכיווניםדוד זקסדוד זקס1070

13/4/22 109,348נטינגו.ק.י.ו.ונטינגהנגשת מסמכי המועצה1071

4 מתוך 1עמוד 



מעקב פניות מאגר ספקים 

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

13/4/22                       54,512נס מטחסילטקדיקל נס מטחהסכם מסגרת למחשבים1072

NR16,673                       13/4/22,ודו'המרכז הארצי לגבשגלNRמזרנים אולימפיים1073

13/4/22                       29,835אשרוב. מ.מיוזמות חינוכיות.ב.מאשרוב.מ.מפעילות יום העצמאות בגנים1074

13/4/22                     128,700לילה הפקותCPRאון הפקותפורום הפקותלילה הפקותפסטיבל בכרם1075

4/5/22                       58,500אדם מילאאדם מילאמערכת מאיה1076

4/5/22                       64,000המסלולהמסלולל של משרד החינוך"קול קורא הכנה לצה1077

אי בי אוראם ספורטאבי לוי שיווקרכישת שולחנות משחק1078

IBO מסחר והשקעות

11/5/22                       39,470מ"בע

11/5/22                              67יערה בןל הרושיערה בן הרוששירותי ריכוז תוכנות מועצה 1079

24/5/22                       49,190שוגון+GKמאונטייןשוגוןתיקים למתגייסים1080

24/5/22 1989ליום  פריימסקמד סקדני בן שלוםסילטק פריימסקממונה אבטחת מידע1081

24/5/22                       37,927הוצאת קורןשי הפקות הוצאת קורן ירושליםחינוך" - מעלות"ך "ספרי תנ1082

8/6/22 הנחה ממחיר קטלוג 45%צומת ספריםצומת ספריםסטימצקיספר קריאה ועיון לספריה1083

8/6/22                       14,145מרכז החשמלהום סנטרמרכז החשמלציוד מכשירי חשמל לגני ילדים1084

אקווה כיףננה'פארק גאמם'טו גבחירת ספקים להפעלת תוכנית קיץ לנוער1085

אמפ'טו ג

ננה'פארק ג

אקווה כייף

לילד ₪ 40 

לילד ₪ 75

לילד ₪ 82

 8/6/22

19/06/2022                      12,870שווק נגררים לרכבאוטו טק פזנגררים.ג.אנגררי השוןשיווק נגררים לרכבעגלה נגררת לחינוך1086

1,05319/06/2022לכיתה איזון יעוץ אקוסטיאיזון.ג.מעדי.אשרית גיטליסיעוץ הנגשת כיתות שמע1087

30/06/2022                      12,870משה ישראל בן שמחוןמשה ישראל בן שמחוןבקרה על פרוייקטים הנדסיים1088

19/06/2022                      50,000פעמוניםפעמוניםסיוע למשפחות לצאת ממצב עוני1089

23/06/2022                      105.30גולה מרקטינגרקמה אנושיתצעד ירוקגולה מרקטינגהסביבתית' רכז פרוייקטים ליח1090

23/06/2022                      52,650נס מטחדיקל נס מטחאספקה והתקנה של מקרנים בגני הילדים1091

23/06/2022                      12,636שיי הפקות וניהול פרוייקטיםרב מימד הפקות.י.שמפיקים 2קופסאות אוכל ממותגות1092

23/06/2022                      60,000טינקרינגאיילון פרוייקטים.כ.זטינקרינגהצטיידות וישום עיצוב חדרי טינקרינג,מתן שירותי עיצוב1093

חיות SOSתנו לחיות לחיות רסקין שירותים וטרינריםסירוס ועיקור חתולי רחוב, לכידה 1094

רסקין שרותים 

30/06/2022                           257מ"וטרינרים בע

30/06/2022                      64,467מ"ספורט גום בעראם ספורטמגה ספורטמ"ספורט גום בערכישת ביגוד ספורט לחוג כדורגל1095

06/07/2022                      49,140חכם ייעוץ מונציפאליאוהד הלזינגראיתנים.ת.אחכם ייעוץ מוניציפלישרותי יעוץ בתחום הקמת החברה הכלכלית1096

27/07/2022                      20,229מרכז החשמלפריגויסהום סנטרמרכז החשמלמדיחי כלים לגני הילדים1097

27/07/2022                      32,760ש גנרטורים.אזוקוGHMגנרטורים.ש.אהשכרת גנרטורים חוויה בכרם1098

27/07/2022                 34,304.40ארקסשקדאמוןניטרלארקסאבטחה וסדרנים חוויה בכרם1099

4 מתוך 2עמוד 



מעקב פניות מאגר ספקים 

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

27/07/2022                 49,034.70קארמהאוהלי ישראלברק במותשנטיפיקארמהאביבה ארועיםאוהל בלבןהשכרת ציוד לאירועים חוויה בכרם1100

27/07/2022לשעה 468מיכל דבורצקיפ.אתיגורן .אמיכל דבורצקימיכל דבורצקי1101

27/07/2022                      13,806נקודת מבטחושן התקנותנס מטחנקודת מבטס שדות איילון"עבודות אורקוליות בבי1102

27/07/2022                      26,325רויטל לוריאחגית עזריאלתומר הררירויטל לוריאליווי ויעוץ תכנון ופיתוח חדר אשכול הפייס1103

27/07/2022קרן גרינספן לישראלקרן גרינספן לישראלגמה'ספריית פי1104

27/07/2022 לשעה ₪ 52נוי רום  עמית רזנוי רוםעמית רז מגידליווי אשכול ישובים, שרותי רכז1105

האגודה לחובבי הפרפריםקורס ניטור פרפרים לתושבי המועצה1106

האגודה לחובבי 

09/08/2022                      23,400הפרפרים

נטלי זכרוניריבליןאספקת כלים אוכל רב פעמיים1107
ריבילין כלים מהיבואן 

09/08/2022                      21,434לשולחן

09/08/2022                      19,422נקודת מבטדורון פתרונות טכנייםחושן התקנותנקודת מבטס הרצוג"החלפת רמקולים באשכולית בבי1108

17/08/2022                      12,519נקודת מבטחושן התקנותנקודת מבטעבודות אורקוליות1109

24/08/2022                      45,001טלראן תקשורתסנסו גאוטי קלאב'גטלראן תקשורתמצלמות לפינת מחזור1110

24/08/2022                    249,725חן הפקותבי טי פרו עומרי ועקנין עידו דגני חן הפקות אאוט סייד ארועים חן הפקות6השקת טרמנל 1111

17,50025/08/2022דולר לשנה הפניקסמגדלהפניקסביטוח סייבר1112

25/08/2022לשעה 250אסתר חדדשרון ארבלאושרת נול דפנה בר אלאסתר חדדח"מנתחת התנהגות לשפ1113

אל מנטרסוריעץ מהותמורן כרמלס מונטוסורי"רכישת אביזרי למידה וריהוט לבי1114

(אביזרים)מורן כרמל 

(ריהוט)עץ מהות 

 30,813

37,800 31/08/2022

31/08/2022גריעת פריטים1115

אורלי קנת עם הטבעשירה סבןנמרוד הוכברגאורלי קנתפיתוח קהילות בתחום הסביבתי1116

280- שעת יעוץ

2,000-סדנה למבוגרים

1,00014/09/2022-הרצאה

בטיפולנט(אי מושן) EMDRמכון קרן מינץקורס הכשרה לפסיכולוגים1117

אי מושן פתרונות 

14/09/2022                      48,000בריאות

147,70014/09/2022לפי תקציב לנדאו. שתובל נטכרמל פלור דיזייןלנדאן.שאספקה והתקנת וילונות1118

14/09/2022                      97,110יו וידיאורונן חורשגיא להביו וידאועריכת סרטוני וידאו1119

21/09/2022                      34,246תום אבטחהדובדבןתום אבטחהשירותי רפואה לקייטנות1120

6,78619/1022לחודש מ"כץ איכויות מים בעמאיר גרופאמינולוב מ"כץ איכויות בעשירותי דיגום מים 1121

19/10/2022                      33,480רמי חדאדרובוכיףרובוטקרמי חדאדליווי מורים בתחום הרובוטיקה1122

ממריאיםמדען צעירממריאיםעץ הדעתהעבר חוגי מדעים1123

18,000 לקבוצה 

19/10/2022 לתלמיד435+

19/10/2022                      28,080מדיקהאריאל מדיקעולם הרפואהשאג ציוד רפואינתיב מדיקהמזרקי אפינפרין1124

25/10/2022 איש200 עד 181.35לאדם סינמה סיטייס פלאנטסינמה סיטיב"ערב הוקרה למג1125

25/10/2022                 10,569.40פולושי הפקות פולוב"שי למתנדבי מג1126

אורטל תיירות ונופשטארגט מרקטכפייםמ"לילה תקשורת בעהפקת צעדת הרצל  1127

לילה תקשורת שיווקית 

10/11/2022                      81,900מ"בע

4 מתוך 3עמוד 
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10/11/2022הנחה 10%רויטל לוריאנטלי מילראילנה קלייןשניר דלאלרויטל לוריאאדריכל נוף1128

10/11/2022ללא הנחהרונן חורשמצלמים אנשיםרונן חורשצילום אירועים1129

10/11/2022                      18,954ירוק על המיםזאפה ברקןחוות אלנביירוק על המיםארוע מועצה כיבוד1130

+ 14,500מ" בע101דרייב ערן קרויטורומ" בע101דרייב הפקת סרטון מיתוג1131 10/11/2022מ"מע

10/11/2022                      30,420מ"דגני הפקות בעצביקה בן חמומ"דגני הפקות בעסיום סרט שנה1132

10/11/2022                      11,400ף השבט'ציעדנה אשדיוניקהף השבט יפעת סנטו'צי3-7סדנאות כתיבה לגיל 1133

16/11/2022                 16,087.50השקפהיפעת הדראורית בארי כליףהשקפהקורס צילום ופותותרפיה1134

16/11/2022                      36,855תיאטרליתיאטרון פליי בקשקד רגבתיאתרליתאטרון קהילתי לאזרחים ותיקים1135

16/11/2022מ"מע + 190עדית אדלר ברקאיעידן אבידןהדס נחוםשחר מטורד זיסואדלר ברקאייועץ סביבתי1136

22/11/2022                      28,000מכון לתבונהמכון לתבונהתכנית להפגת בדידות לאזרחים ותיקים1137

22/11/2022                    141,850מכון דוידסון-פרחמכון דוידסוןס יסודי"פרוייקט חונכות אישית לתלמידי בי1138

01/12/2022                      15,795מ" בע10דרייב מיכל וגאלהשייק דיזייןמ" בע10דרייב הפקת חוברת ומפות שביל גזר1139

01/12/2022                 21,001.50בלושטיין מפותגסטליט דיגיטלבלושטיין מפותעיצוב חוברת שביל גזר1140

08/12/2022                        1,908קול יכולטל אורקול יכולקישוריתהפעלת מוקד טלפוני רשותי1141

08/12/2022מ"מע + 1500גלובל ואליוניר גבאירונן שטריתגלובל ואליושרותי יעוץ השקעות1142

08/12/2022                      43,875מור חברה למוצרי בניןתכלית ייצור והתקנותסופר בילדינג.א.אמור למוצרי בניןעוצר מים1143

08/12/2022                      67,860מיני ישראלמיני ישראלארוע עצמאות לתושבים1144

20/12/2022                      58,500עידן לאתגרים חדשיםחוגגים בשבילךדרכים קדומותעידן לאתגרים חדשיםפארק חבלים אתגרי לתושבי המועצה1145

22/12/2022                      26,325מ"מדגם יעוץ ומחקר בעגיאוקרטוכרפיההגל החדשמ"מדגם יעוץ ומחקר בעסקר שביעות רצון1146

02/01/2023עיצוב גרפי בסכומים הפטורים ממכרז1147

4 מתוך 4עמוד 




