
מעקב פניות מאגר ספקים 

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

6/1/22                         6,435אלברשלמה סיקסאויס אלבררכב לטל כהן1045

16/01/22                    100,123נילי רייכמןמ"הלל פרטו בע'תמי שינקמן ושותגולדפינגר תקשורתנילי רייכמן4535' המשך להליך מס-הצעה למיתוג ומיצוב המועצה1046

24/1/22                       36,843בן בטחון(ארקס)בן בטחון  3צוות מוקד מטרהאבטחה לצעדת הרצל1047

24/1/22                       51,468קשת במותאאוט דוראביבה ארועיםאוהל בלבןקשת במותציוד במות לצעדת הרצל1048

הדובה הגדולהברקת אסטרוהדובה הגדולהתלוי במזג האויר- פעילות שבוע חלל 1049

 32500

30000 
 30/1/22

30/1/22                       45,747זיפקוםנין נין .אטלקוד זיפקום ניידים20+ עגלת טעינה 1050

16/2/22                       53,937איכות המשחקפיברן קדימהאורן מתקני משחקיםאיכות המשחקפארק מתקני ספורט1051

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

16/2/22                       89,458נטקורזיפקוםנסלס יבוא ושיווק נטקורשדרוג מערך המחשוב1053

16/2/22                       15,750א"מדג שרותי רפואה .א.שהדר הדרכה ושירותים מדאדפיברילטורים1054

16/2/22                         5,850אתי מגןמגן ייעוץ וליווי אריה מצליח- ארמהמוטי חןניהול וטיפול בקולות קוראים1055

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

16/2/22                            380סיגל שוחמיסיגל שוחמישלי טלור סימון ברדהתמי כהןהדרכות קלינאית1057

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

9/3/22                       28,080ליאורה דותןלילה תקשורתאון הפקות כפייםהפקת ארוע יום העצמאות1059

התקנת פרקט גני ילדים1060
עולם הפרקטיםאו .בי.איעוזיאל שקלים

IBO מסחר והשקעות

מ"בע
9/3/22 למטר 153

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

9/3/22                       42,237אוהל בלבןאביב ארועים קשת במות אוהל בלבןהשכרת ציוד לאירוע יום העצמאות1062

9/3/22                       40,950מ"מוזיקנסקי בעשניידרמןמוזיקנסקי תומר תאורהתאורה והגברה למופע סוף שנה מחול1063

פינו פסולת אלקטרונית1064
מאי

אקומיוניטי
לטון ₪ 720 

9/3/22 פינוי ₪ 99

13/03/22לשעה ₪ 1000 בנימין גרינברגשירי קילייאן סאי בנימין  גרינברגפסיגיאטר לשפח 1065

27/3/22                         7,770ניר קרניי קלאב  'גסהר בל סנסוגארדמצלמות שטח ומצלמות אבטחה1066

27/3/22                       51,962גונון בת קולוידאו סט טכנולוגיות כ מערכות תקשורת .וגונון בת קולבקרה כניסה למרכז הפעלה ולמוקד1067

27/3/22                            355יעל שחר+מיכל בן ריידבי כהן יעל שחר מיכל בן גרייהדרכת פסיכולוגים1068

27/3/22                       15,410שי הפקותרב מימד  מפיקים 2י הפקות.שכובעים לגנים ליום העצמאות1069

27/3/22                         2,071ר"מגעטלאולמילגם אוטומציה מגערביוב.עדכון מסד נתונים והפקת דוחות א1070

13/4/22                         3,000דוד זקסקתדרהכיוונים דוד זקסדוד זקס1071

13/4/22                     109,348נטינגA-Zנטינג וויקוהנגשת מסמכי המועצה1072

13/4/22                       54,512נס מטחסילטק דיקל נס מטחהסכם מסגרת למחשבים1073

NR16,673                       13/4/22ודו'המרכז הארצי לגבש גלNRמזרנים אולימפיים1074

2 מתוך 1עמוד 



מעקב פניות מאגר ספקים 

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

13/4/22                       29,835אשרוב. מ.מב יוזמות חינוכיות .ממימי אשירובפעילות יום העצמאות בגנים1075

13/4/22                     128,700לילה הפקותCPRאון הפקות לילה תקשורת פורום הפקותפסטיבל בכרם1076

4/5/22                       58,500אדם מילאחברת אדם מילאמערכת מאיה1077

4/5/22                       64,000המסלולהמסלולל של משרד החינוך"קול קורא הכנה לצה1078

אי בי או ראם ספורט אבי לוי שיווקרכישת שולחנות משחק1079

IBO מסחר והשקעות

11/5/22                       39,470מ"בע

לשעה67יערה בן הראשיערה בן הראששירותי ריכוז תוכנית מועצה בריאה 1080   11/5/22

24/5/22                       49,190שוגון+GKמאונטיין שוגוןתיקים למתגייסים1081

24/5/22 1989ליום  פריימסקדני בן שלום פריימסק MEDSECסילטק פתרונותממונה אבטחת מידע1082

24/5/22                       37,927הוצאת קורןהוצאות קורן י הפקות.שחינוך" - מעלות"ך "ספרי תנ1083

8/6/22 הנחה ממחיר קטלוג 45%צומת ספריםסטימצקיצומת ספריםספר קריאה ועיון לספריה1084

8/6/22                       14,145מרכז החשמלמרכז החשמל הום סנטרציוד מכשירי חשמל לגני ילדים1085

1086

אקווה כיף ננה'פארק גאמפ'טו  גבחירת ספקים להפעלת תוכנית קיץ לנוער

אמפ'טו ג

ננה'פארק ג

אקווה כייף

לילד ₪ 40 

לילד ₪ 75

לילד ₪ 82

 8/6/22

2 מתוך 2עמוד 


