
ערך חשבוניתערך הזמנהמספר תקנהאופן רכישהשם ספקסיבת ההתקשרותרבעוןשנת כספים
        50,624,754                             07.80.02.5850,623,091מפ/ מכרז פומביעמישב שרותים בע"מאבטחת מתקניםרבעון 20191
        41,005,200                             07.80.03.0740,997,519כא/ מכרז כ"א חשכ"לטלדור יועצים בע"משירותי מחשוברבעון 20191
        24,785,170                             07.80.02.2925,967,551מח/ מכרז חשכ"לפוליסיטי בע"מתשלום קבוע פוליסיטירבעון 20191
        25,710,063                             07.80.03.0725,693,301כא/ מכרז כ"א חשכ"לנס טכנולוגיות א.ט. בע"משירותי מחשוברבעון 20191
        26,113,708                             07.80.03.0725,684,264כא/ מכרז כ"א חשכ"לאס קיו לינק בע"משירותי מחשוברבעון 20191
        25,112,648                             07.80.02.4025,000,000אא/ אישור אוצרחברת מוטורולהתחזוקת מערכת ניצן2019רבעון 20191
        23,692,496                             07.80.02.0924,000,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית ירושליםארנונהרבעון 20191
        21,346,173                             07.80.03.0721,619,414כא/ מכרז כ"א חשכ"למרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע"משירותי מחשוברבעון 20191
        23,953,803                             07.80.02.1020,926,205הצעות מחיר/מסגרת זמןבזק החב' הישראלית לתקשודמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת בזקרבעון 20191
        14,032,214                             07.80.03.0320,790,430מפ/ מכרז פומבימודיעין אזרחיאבטחת עוטף ירושליםרבעון 20191
        20,188,846                             07.80.03.0720,191,081כא/ מכרז כ"א חשכ"למטריקס אי טי מערכותשירותי מחשוברבעון 20191
        19,813,232                             07.80.02.5820,162,817מפ/ מכרז פומבימודיעין אזרחיאבטחת מתקניםרבעון 20191
        18,610,459                             07.80.02.5818,610,460מפ/ מכרז פומבימודיעין אזרחיאבטחת מתקניםרבעון 20191
        14,512,427                             07.80.03.0714,532,213כא/ מכרז כ"א חשכ"לוואן טכנולוגיות תוכנהשירותי מחשוברבעון 20191
        14,518,377                             07.80.03.0714,459,087כא/ מכרז כ"א חשכ"לאלעד מערכות תוכנהשירותי מחשוברבעון 20191
          6,857,434                             07.80.01.5114,249,161חה / חוזה המשכיבית אגד- מח' לקוחותשירותי הסעהרבעון 20191
        13,682,102                             07.80.02.2914,150,165מח/ מכרז חשכ"לפוליסיטי בע"מתשלום משתנה פוליסיטירבעון 20191
        12,870,000                             07.80.06.0812,870,000מכרז בט"פאלביט מערכותהחזר הלוואה כלי טיסרבעון 20191
        12,739,090                             07.80.02.4112,672,503מח/ מכרז חשכ"לנס טכנולוגיות א.ט. בע"ממוצרי מיקרוסופטרבעון 20191
        12,480,652                             07.80.03.0712,562,610כא/ מכרז כ"א חשכ"ללוג און תוכנה בע"משירותי מחשוברבעון 20191
        12,406,674                             07.80.02.3812,520,000אא/ אישור אוצרהחברה למשק וכלכלהאבטחת קלפיות בחירות לכנסת רבעון 20191
        10,936,463                             07.80.02.0210,936,463מפ/ מכרז פומביהמשביר לצרכן בתי כלבו בע"מנק' אישיותרבעון 20191
        10,197,990                             07.80.03.0710,179,123כא/ מכרז כ"א חשכ"לאמן ומחשבים בע"משירותי מחשוברבעון 20191
          3,930,191                               07.80.02.049,900,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20191
          9,519,794                               07.80.01.519,519,794חה / חוזה המשכירכבת ישראל בע"משירותי הסעהרבעון 20191
          9,407,771                               07.80.06.069,406,125מפ/ מכרז פומבירדלר בעמדיגום כ"ר 2019רבעון 20191
        11,004,329                               07.80.01.519,398,701הצעות מחיר/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20191
          9,337,698                               52.50.03.069,337,698מס/ מכרז סגורי.ר.נ. בנייה ופיתוח בע"משיפוץ מבנה מב"ט י-םרבעון 20191
          8,937,683                               07.80.02.049,114,676מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדהרבעון 20191
          8,584,218                               07.80.02.228,900,369מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבגרירה ואחסנת כלי רכב בכל הארץרבעון 20191
          8,626,260                               07.80.02.028,633,999מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oנק' אישיותרבעון 20191
          8,164,891                               07.80.02.098,165,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית תל אביב יפו ארנונהרבעון 20191
          7,124,282                               07.80.03.077,159,063כא/ מכרז כ"א חשכ"לקונסיסט מרכות בע"משירותי מחשוברבעון 20191
          2,175,936                               07.80.02.047,100,000מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלהרבעון 20191
          6,999,999                               07.80.08.017,000,000פו/ פטור ועדהמלם שכר בע"מתשלום עבור שירותי חברת מלמ בתשלום שכר לשוטרי וגמלארבעון 20191
          6,780,508                               07.80.03.076,782,352כא/ מכרז כ"א חשכ"לאס.פי.אל תוכנה בע"משירותי מחשוברבעון 20191
          6,403,114                               07.80.02.406,374,543מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש תחזוקת יחידות קצה למערבעון 20191
          5,257,627                               07.80.02.576,071,468פו/ פטור ועדהמלם שכר בע"מתשלום עבור שירותי חברת מלמ בתשלום שכר לשוטרי וגמלארבעון 20191
          5,850,000                               07.80.02.415,850,000אא/ אישור אוצרהיטאצי דטה סיסטמס ישראלרכש מערכת אחסון נתונים כולל הארכת תמיכהרבעון 20191
                     -                               07.80.06.015,665,043מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 24 קאיה סורנטורבעון 20191
          5,542,133                               07.80.02.095,542,134מפ/ מכרז פומביטי אנד אם שירותי ניקיוןשירותי ניקיוןרבעון 20191
          5,282,850                               07.80.06.085,282,850מכרז בט"פאלביט מערכותרכיב שארית קבוערבעון 20191
          1,395,611                               07.80.02.045,148,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלהרבעון 20191
          5,139,286                               07.80.02.095,091,276מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"משירותי ניקיון מחוז מרכז 2019רבעון 20191
          5,002,287                               52.50.01.035,002,287מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםמצלמות גוףרבעון 20191
          3,925,507                               07.80.02.044,660,589מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןאספקת שירותי הסעדה במחוז ירושליםרבעון 20191
          4,750,293                               07.80.02.414,658,687פו/ פטור ועדהסאפ ישראלרכש רישוי ותחזוקה למערכת סאפ רבעון 20191
          4,615,797                               07.80.02.134,615,900מה/ מנהל הרכבקוגול יוניטרייד בע"מהחלפת צמיגים שנת 2019רבעון 20191
          4,435,646                               07.80.03.074,496,433כא/ מכרז כ"א חשכ"לסיסנת תכנה בע"משירותי מחשוברבעון 20191
          4,398,744                               07.80.02.044,392,000מפ/ מכרז פומביסודקסו פאס ישראל בע"מכלכלהרבעון 20191
          4,329,139                               07.80.02.104,361,279הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת דואר ישראל בע"משירותי דואר רשום ושליחויות רבעון 20191
          4,861,093                               07.80.02.094,332,750מפ/ מכרז פומביעובד שירותי ניקיון בע"משירותי ניקוןרבעון 20191
          4,278,088                               07.80.02.224,274,174אא/ אישור אוצראיטייפ-אומניטק בע"משרותי תרגום תמלול בעת חקירה עבור אחרבעון 20191
          3,826,412                               07.80.02.044,095,001מפ/ מכרז פומבידלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מכלכלהרבעון 20191
          3,618,094                               07.80.02.094,026,674מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"משרותי ניקיוןרבעון 20191
          3,854,074                               07.80.03.073,833,951כא/ מכרז כ"א חשכ"לרזאל מערכות זמן אמת בע"מ.שירותי מחשוברבעון 20191
          3,818,205                               07.80.06.063,818,205מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מדיגום כ"ר 2019רבעון 20191
          3,793,531                               07.80.02.673,793,531הצעות מחיר/מסגרת זמןגב-ים ממן נכסים בלוד תחזוקת להב 433רבעון 20191
                     -                               07.80.02.593,776,695מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 16 קאיה סורנטורבעון 20191
          3,406,563                               07.80.02.093,424,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית באר שבעארנונהרבעון 20191
          3,137,220                               07.80.02.373,182,080פו/ פטור ועדהMINISTRY OF DEFENCE - DOLLARמטוס סצנהרבעון 20191
          2,349,409                               07.80.02.223,162,469מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"משרותי תרגום עוקב בעת חקירה עבור אחרבעון 20191
          3,132,727                               07.80.01.513,132,728חה / חוזה המשכימטרופולין תחבורה ציבורישירותי הסעהרבעון 20191
          3,010,951                               07.80.03.073,060,112כא/ מכרז כ"א חשכ"לאנטסרב ישראל בע"משירותי מחשוברבעון 20191
          3,020,354                               07.80.02.043,013,216מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מאספקת שירותי הסעדה במחוז ירושליםרבעון 20191
          3,000,000                               52.50.01.033,000,001מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20191
          2,905,170                               07.80.02.412,905,169מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20191
          2,795,845                               07.80.01.512,850,000פו/ פטור ועדהאוניברסיטת חיפהלימודים אקדמיים - קק"צ 19 ופורבעון 20191
          3,002,750                               07.80.02.092,691,546מפ/ מכרז פומביש.כ שירותי כללית בע"משירותי ניקיון בתחנות משטרה מחוז ירושליםרבעון 20191
          2,601,016                               07.80.01.512,601,018חה / חוזה המשכיקווים תחבורה ציבוריתשירותי הסעהרבעון 20191
          2,599,532                               52.50.03.062,599,669מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מהקמת מש"מ צור באחררבעון 20191
          2,493,608                               07.80.02.102,570,902מפ/ מכרז פומביכץ משלוח בינעירוני מהירשירותי דואר פנים 2019רבעון 20191
          2,471,183                               07.80.02.042,530,000מפ/ מכרז פומביספרינט מוטורס בע"מכלכלהרבעון 20191
          2,207,901                               52.50.03.062,473,994פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בינוי משמר איילון- הסדרת חנייהרבעון 20191
          2,454,031                               07.80.02.412,441,154אא/ אישור אוצרנס טכנולוגיות א.ט. בע"מרישיונות מיקרוסופט מוצרים שאינם יחודייםרבעון 20191
          2,425,924                               07.80.03.072,418,237כא/ מכרז כ"א חשכ"לבינת סמך בע"משירותי מחשוברבעון 20191
          2,400,000                               07.80.02.132,400,000הכ / התחייבות כספיתמשרד רה"מ כ.דתחזוקת רכב סמוי 2019רבעון 20191
          1,248,993                               07.80.01.052,400,000מכרז בט"פהאגודה להתנדבותבנות שירותרבעון 20191
          2,372,322                               07.80.02.092,380,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית רמלה ארנונהרבעון 20191
          2,349,879                               07.80.02.102,325,416הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת פרטנר תקשורת בע"מדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פרטנררבעון 20191
          2,122,904                               07.80.02.092,300,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית לודארנונהרבעון 20191
          1,719,449                               07.80.02.272,218,739מפ/ מכרז פומבימודיעין אזרחיאבטחת מתקניםרבעון 20191
          2,128,058                               07.80.02.552,128,398פו/ פטור ועדהבזק בינלאומי בע"מרכש תחזוקת מרכזיות כולל העסקת טכנאי באתר לשנת רבעון 20191
          2,116,055                               07.80.02.092,120,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית חיפה ארנונהרבעון 20191
          2,011,750                               07.80.03.072,115,908כא/ מכרז כ"א חשכ"ליעל תוכנה ומערכות בע"משירותי מחשוברבעון 20191
          2,100,723                               07.80.03.032,101,406הכ / התחייבות כספיתמ. א. מטה יהודהאבטחת יישובים -מוא"ז מטה יהודהרבעון 20191
          2,096,924                               07.80.02.092,096,940הצעות מחיר/מסגרת זמןעופר השקעות בע"מתחזוקת בית מנ"טרבעון 20191
          1,531,296                               07.80.02.402,041,728מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משרות ותחזוקה למערכות אבטחה לשנת רבעון 20191
          2,039,820                               07.80.02.272,041,487מפ/ מכרז פומביעמישב שרותים בע"מאבטחת מתקניםרבעון 20191
                     -                               07.80.06.012,036,541מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 20 קיה סידרבעון 20191
          1,386,650                               07.80.03.071,945,398כא/ מכרז כ"א חשכ"להורייזן טכנולוגיות אל די בע"משירותי מחשוברבעון 20191
          1,659,477                               07.80.02.091,940,735הצעות מחיר/מסגרת זמןכלליר_תפעול ואחזקה בע"מתחזוקת חיצונית בניין כללרבעון 20191



          1,924,067                               07.80.02.091,925,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית קרית אתא ארנונהרבעון 20191
          1,825,808                               07.80.02.581,916,070מפ/ מכרז פומבימודיעין אזרחיאבטחת מאויימיםרבעון 20191
          1,895,283                               07.80.02.411,883,002מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20191
          1,859,104                               07.80.01.511,859,104חה / חוזה המשכיסיטיפס בע"משירותי הסעהרבעון 20191
          1,823,932                               07.80.02.311,823,932הכ / התחייבות כספיתמשרד רה"מ כ.דיירוט רחפניפרבעון 20191
          1,919,655                               07.80.02.091,811,979מפ/ מכרז פומביש.כ שירותי כללית בע"משירותי ניקיון 2019רבעון 20191
          1,670,457                               52.50.01.201,745,668מפ/ מכרז פומבימודיעין אזרחיאבטחת מתקניםרבעון 20191
          1,683,008                               07.80.03.071,737,610כא/ מכרז כ"א חשכ"לפרולוג'יק בע"משירותי מחשוברבעון 20191
          1,673,476                               52.50.03.061,673,569מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מהקמת מבנה חקירות תחנת שפטרבעון 20191
          1,650,719                               07.80.03.071,650,092כא/ מכרז כ"א חשכ"לטי סי אם טכנולוגיות בע"משירותי מחשוברבעון 20191
          1,633,731                               07.80.01.511,633,730חה / חוזה המשכינתיבי אקספרס בע"משירותי הסעהרבעון 20191
          1,601,132                               07.80.02.021,601,132מפ/ מכרז פומביהמשביר בתי כל בו אילתנק' אישיותרבעון 20191
          1,318,438                               07.80.02.091,600,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית אשדודארנונהרבעון 20191
          1,560,581                               07.80.03.071,592,590כא/ מכרז כ"א חשכ"ליונילינק בע"משירותי מחשוברבעון 20191
          1,566,788                               07.80.02.671,576,299הצעות מחיר/מסגרת זמןפנדורין קלי ואטו חן שותפות תחזוקת תחנת שרתרבעון 20191
          1,570,916                               07.80.01.511,570,915חה / חוזה המשכיאגד תעבורהשירותי הסעהרבעון 20191
          1,547,042                               07.80.03.071,568,702כא/ מכרז כ"א חשכ"לאו אס פי שירותי מיקור חוץ בע"משירותי מחשוברבעון 20191
          1,565,790                               07.80.02.131,565,791פו/ פטור ועדהסונול ישראל בע"מבינוי/שיפוץ תחנת דלקרבעון 20191
          1,522,537                               07.80.02.371,522,537הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןהקמת מתקן אבנט סיגנט הר חוצביםרבעון 20191
          1,436,462                               07.80.01.511,474,000מפ/ מכרז פומביהאוניברסיטה העבריתהשכלה גבוההרבעון 20191
          1,473,442                               07.80.02.411,473,448מח/ מכרז חשכ"לגילת טלקום בע"משירותי תקשורת לוויניתרבעון 20191
                     -                               07.80.06.061,434,008מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 24 קאיה סורנטורבעון 20191
          1,338,162                               07.80.02.091,405,468מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מתחזוקת מזגנים בכל הארץרבעון 20191
          1,404,000                               07.80.02.031,404,000פו/ פטור ועדהשאול אברבוך אחזקות בע"משכירת פנסיון לסוסים מחוז תרבעון 20191
          1,356,264                               07.80.02.091,356,485הצעות מחיר/מסגרת זמןמנדו עסקים בע"מתחזוקת תחנת דן (75% בעלותרבעון 20191
          1,280,810                               07.80.02.091,333,575מפ/ מכרז פומביטי אנד אם שירותי ניקיוןשירות נקיון עבור מחוז חוף (מטה רבעון 20191
          1,302,964                               07.80.02.091,303,764הצעות מחיר/מסגרת זמןרמות מ.א ניהול ותחזוקהתחזוקת קריית הממשלה שייח גרבעון 20191
          1,142,472                               07.80.01.051,300,000מש/ מכרז שב"סשלומית עמותהבנות שירותרבעון 20191
          1,291,926                               07.80.03.071,271,208כא/ מכרז כ"א חשכ"לטופ רמדור מערכות ומחשבשירותי מחשוברבעון 20191
          1,254,471                               07.80.02.671,256,878הצעות מחיר/מסגרת זמןאלה עזרה השקעות בע"מ תחזוקת משרדי הרכבת הקלה אור יהודהרבעון 20191
          1,252,281                               52.50.01.031,252,281מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20191
          1,218,469                               07.80.02.091,233,426הצעות מחיר/מסגרת זמןדינר בע"מתחזוקת תחנת מוריהרבעון 20191
          1,036,232                               07.80.02.101,221,060הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת דואר ישראל בע"משירותי ביול 2019-דואר ישראלרבעון 20191
          1,166,604                               07.80.02.091,207,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. בית דגןארנונהרבעון 20191
          1,022,650                               07.80.02.021,200,000מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - סניף אילתנק' אישיותרבעון 20191
          1,035,302                               07.80.03.071,183,832כא/ מכרז כ"א חשכ"לתיגבור מאגר כ"א מקצועישירותי מחשוברבעון 20191
                     -                               07.80.06.011,174,413מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 8 סיטרואן C4רבעון 20191
          1,160,463                               07.80.02.091,163,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית פתח תקוה ארנונהרבעון 20191
          1,122,288                               52.50.01.201,122,300פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בינוי פרויקט סיגנט רד בינתרבעון 20191
          1,116,250                               07.80.02.371,116,250הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןאיחסון כלי רכב משטרתייםרבעון 20191
                     -                               07.80.06.011,077,019אא/ אישור אוצרדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 8 אופנועי 1200רבעון 20191
          1,075,548                               07.80.01.511,075,548חה / חוזה המשכידן בדרום תחבורהשירותי הסעהרבעון 20191
          1,056,712                               07.80.02.091,060,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית כפר סבאארנונהרבעון 20191
             878,576                               07.80.03.031,033,333הכ / התחייבות כספיתמ. א. לכישאבטחת יישובים -מוא"ז לכישרבעון 20191
          1,000,000                               07.80.02.251,000,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםהסכם משותף פעילויות מיזם בריאות קרנותרבעון 20191
             365,446                               07.80.02.311,000,000הכ / התחייבות כספיתמשרד רה"מ כ.דיירוט רחפניפרבעון 20191
             999,630                               52.50.01.201,000,000מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מהקמת תחנת קדמהרבעון 20191
             982,843                                  07.80.02.32990,428פו/ פטור ועדהICPO-INTERPOLדמי חברות לאינטרפולרבעון 20191
             981,288                                  07.80.02.09982,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית ראשון לציון ארנונהרבעון 20191
             744,055                                  07.80.02.25976,999פו/ פטור ועדהחב המשקם דרוםתפעול מגרש מכירתרבעון 20191
             971,000                                  07.80.02.11960,000מפ/ מכרז פומביש.א.ל.תאחזקת ציוד מטבחירבעון 20191
                     -                                  07.80.02.61956,005מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 16 קאיה סורנטורבעון 20191
             949,576                                  07.80.02.67955,469הצעות מחיר/מסגרת זמןע.ז.י כסלו בע"מתחזוקת תחנת נצרת עילית החדשהרבעון 20191
             933,328                                  07.80.02.41918,531פו/ פטור ועדההיולט פקרד (ישראל) בע"מרכש תחזוקה לשנת 2019 עבור שירותים פרואקטיבייםרבעון 20191
             892,473                                  07.80.02.09895,105הצעות מחיר/מסגרת זמןגב-ים ממן נכסים בלוד תחזוקת להב 433רבעון 20191
             859,779                                  07.80.02.29886,000מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגההכשרות נהיגה בסיסיתרבעון 20191
                     -                                  07.80.06.01874,042מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 7 סקודה אוקטביהרבעון 20191
             869,172                                  07.80.01.51869,172חה / חוזה המשכיסופרבוס העמקים בעמשירותי הסעהרבעון 20191
             866,683                                  07.80.02.09868,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית אשקלוןארנונהרבעון 20191
             912,515                                  07.80.02.67867,803הצעות מחיר/מסגרת זמןאיירפורט סיטי בע"מתחזוקת יחידת מאוררבעון 20191
             794,878                                  07.80.02.67829,238הצעות מחיר/מסגרת זמןמנהלת אזורי תעשיה בנימתחזוקת תחנת שער בנימיןרבעון 20191
             823,189                                  52.50.03.06823,358מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"ממבנים יבילים לפריסה תחנת ערוער זמנירבעון 20191
             796,671                                  07.80.02.32815,000מפ/ מכרז פומביאיילה נסיעות ותיירות בע"מ משלחת מאי12.05 עד 17.05רבעון 20191
             806,260                                  07.80.02.09809,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית טבריהארנונהרבעון 20191
             802,510                                  07.80.02.01806,798מח/ מכרז חשכ"לארכיב 2000 בע"משירותי ארכיב 2000 לשנת 2019רבעון 20191
             802,832                                  07.80.02.22803,068מפ/ מכרז פומביאמבולנס חדרההובלת נפטרים אמבולנס חדרהרבעון 20191
             800,000                                  07.80.02.37800,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןהתחייבות כספית למשרד הביטחון להתעצמות צור הדסהרבעון 20191
             795,689                                  07.80.02.22795,688פו/ פטור ועדהרניום בע"מציוד מתכלהרבעון 20191
             793,351                                  52.50.03.06795,600מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל סיגנט זמני בבניין רד בינתרבעון 20191
             790,054                                  07.80.02.09795,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. עמק חפר ארנונהרבעון 20191
             790,554                                  07.80.01.51790,554חה / חוזה המשכידן בצפון-חברה להסעת המונים בע"משירותי הסעהרבעון 20191
             673,940                                  07.80.03.07787,426כא/ מכרז כ"א חשכ"לקומבלק איי טישירותי מחשוברבעון 20191
             706,461                                  07.80.02.09780,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית נצרתארנונהרבעון 20191
             714,628                                  07.80.01.01776,318מפ/ מכרז פומבינבו הוצאה לאוראחזור מידע משפטירבעון 20191
             765,336                                  07.80.02.22765,336פו/ פטור ועדהרניום בע"מתחזוקה למכשירי אפיון גנטירבעון 20191
             748,797                                  07.80.03.03760,000הכ / התחייבות כספיתמ. א. בני שמעוןאבטחת יישובים -מוא"ז בני שמעוןרבעון 20191
             746,820                                  07.80.02.09749,188הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה לניהול קריית הממשלה רמלה בע תחזוקת יח' תביעות מרכז בבניין קריית הממשלהרבעון 20191
                     -                                  07.80.06.01749,179מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 6 אוקטביהרבעון 20191
             739,108                                  07.80.06.06739,282מה/ מנהל הרכבאספיר בע"מרכישת והתקנת ווי גרירהרבעון 20191
             411,457                                  52.50.03.06733,363מש/ מכרז שב"סרולן בע"ממבנה משרדים עבור פרויקט מודיעין עיליתרבעון 20191
               50,888                                  07.80.02.59728,255מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 4 טויוטה היילקסרבעון 20191
             725,550                                  07.80.02.22726,057מפ/ מכרז פומביע.ק. שרותים כלליים בדרוםהובלת נפטרים ע.ק. דרוםרבעון 20191
             722,905                                  07.80.02.09724,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית בית-שמשארנונהרבעון 20191
             710,811                                  52.50.01.04720,255מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש מחשבי שרתי מחשב וכרטיסי רשתרבעון 20191
             719,349                                  07.80.02.09719,353פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת תחנת נהריהרבעון 20191
             709,617                                  07.80.02.22718,419מפ/ מכרז פומביאמבולנס פרטי חולון בע"מהובלת נפטרים חולון מרכזרבעון 20191
             712,504                                  07.80.02.09715,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית בני ברקארנונהרבעון 20191
             696,317                                  07.80.02.25700,000מפ/ מכרז פומבימנטבר אמנים והפקות בע"משנה 70רבעון 20191
             694,628                                  07.80.02.09694,633הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.א.ש.ר. הובלות בע"מתחזוקת יס"מ+סדנת אשקלוןרבעון 20191
             689,125                                  07.80.02.09690,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית בת-יםארנונהרבעון 20191
             669,922                                  07.80.02.09675,310מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"מתחזוקת גנרטוררבעון 20191
             670,578                                  07.80.02.61669,231מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקות ברכבי משטרה 2019רבעון 20191
             665,647                                  07.80.02.09665,648הצעות מחיר/מסגרת זמןרמגור השקעות בע"מתחזוקת יס"מ י-ם בניין התאומיםרבעון 20191



             665,199                                  07.80.01.51665,199חה / חוזה המשכידן תחבורה ציבוריתשירותי הסעהרבעון 20191
             640,814                                  07.80.02.13650,000מה/ מנהל הרכבב.מ.ב. חברה להפצת צמיגיםהחלפת צמיגים שנת 2019רבעון 20191
             609,308                                  07.80.02.09650,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית רחובות ארנונהרבעון 20191
             573,155                                  07.80.02.04645,470מפ/ מכרז פומבינורקייט בע"מ אילתהסעדהרבעון 20191
             627,998                                  52.50.01.20628,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי פיוז'ן סנטר מטא"ר יםרבעון 20191
             618,927                                  07.80.02.09620,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית חדרהארנונהרבעון 20191
             608,000                                  07.80.06.06608,001פו/ פטור ועדהתורן מסטבוים תעשיות מתכת בע"מהמשך דיגום משאית אטגורבעון 20191
             599,201                                  07.80.02.04606,921פו/ פטור ועדהרשות שדות התעופה בישראלכלכלהרבעון 20191
             594,056                                  07.80.02.09600,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית עפולה ארנונהרבעון 20191
             597,571                                  07.80.02.55599,999הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מוטורולההוראת קבע - שירות תחזוקה של מירסרבעון 20191
             533,146                                  07.80.02.25598,001מפ/ מכרז פומביג.פ. רכיבה מתקדמת בע"מנהיגה מתקדמתרבעון 20191
             515,005                                  07.80.02.01595,000מפ/ מכרז פומביגייד 21לינות בתפקידרבעון 20191
                     -                                  07.80.02.59586,498מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 6 אופנועים 850רבעון 20191
             533,626                                  07.80.02.25585,000מפ/ מכרז פומביקפוסטיאנסקי איליהבדיקות ארגומטריהרבעון 20191
             558,162                                  07.80.02.01572,260מפ/ מכרז פומביבר - בי .טו. די. בע"משינוע מזוודותרבעון 20191
             498,335                                  07.80.02.09566,756הצעות מחיר/מסגרת זמןגונן טקסטיל יצור ושיווקתחזוקת מתנ"א דרוםרבעון 20191
             560,430                                  52.50.01.03560,430מפ/ מכרז פומביוידאוסטחדרי בקרה חכמיםרבעון 20191
             559,000                                  07.80.02.37559,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןאספקת דלק למסוקים 2019רבעון 20191
             553,557                                  07.80.02.09555,451הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ש. אדיר בע"מ תחזוקת מבנה תביעות דרוםרבעון 20191
             541,382                                  07.80.02.22542,606מפ/ מכרז פומביאמבולנס פרטי חולון בע"מהובלת נפטרים חולון ירושליםרבעון 20191
             488,934                                  07.80.03.03538,333הכ / התחייבות כספיתמ. א. דרום השרוןאבטחת יישובים -מוא"ז דרום השרוןרבעון 20191
             526,141                                  07.80.03.07531,262כא/ מכרז כ"א חשכ"לדב הלפרין יועצים בע"משירותי מחשוברבעון 20191
             527,167                                  52.50.01.03527,167פו/ פטור ועדהאוליטק ש.ב.א. בע"מרכש מדפסות הדסרבעון 20191
             524,773                                  07.80.02.09526,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית קרית גת ארנונהרבעון 20191
             511,890                                  07.80.01.51512,000מפ/ מכרז פומביתמורה מערכות מידע בע"משירותי תחזוקהרבעון 20191
             494,976                                  07.80.02.09500,862הצעות מחיר/מסגרת זמןיורשי כהן אהרון ז"לתחזוקת בית ליאלרבעון 20191
             225,000                                  52.50.03.06500,000מפ/ מכרז פומבישתדלן את לייבו הנדסת חשמל בע"מיעוץ חשמל עבור פריסה זמניתרבעון 20191
             488,168                                  07.80.02.41483,950הצעות מחיר/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20191
             470,000                                  07.80.02.01470,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןפורום מחשב"הרבעון 20191
             469,975                                  52.50.01.20470,000מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותשירותי תכנון אדריכלות נוף (תשתיותרבעון 20191
             468,959                                  07.80.02.09469,287הצעות מחיר/מסגרת זמןרמות מ.א ניהול ותחזוקהתחזוקת יס"מ י-ם מאמוניהרבעון 20191
             468,284                                  52.50.03.06468,284פו/ פטור ועדהקלינפלץ הנדסה בע"מתשלום חוברבעון 20191
             467,930                                  07.80.02.25468,000מפ/ מכרז פומבידובין גנאדיבדיקות ארגומטריהרבעון 20191
                     -                                  07.80.02.31467,708מפ/ מכרז פומבימופת עציון יהודה בע"מלוחות מיגוןרבעון 20191
               94,290                                  07.80.03.07464,360כא/ מכרז כ"א חשכ"לליאקום מערכות בע"משירותי מחשוברבעון 20191
             453,584                                  07.80.02.31459,135מפ/ מכרז פומביאם.אי.אס מחקרים שיווקים בע"מסקר השירותרבעון 20191
             452,088                                  07.80.02.09452,162הצעות מחיר/מסגרת זמןמולד זמירהתחזוקת תחנת דן (25% בעלותרבעון 20191
             451,586                                  07.80.02.27452,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרמות מ.א ניהול ותחזוקהתחזוקת החשבות (דלתות אשרבעון 20191
             449,970                                  07.80.02.56450,000פו/ פטור ועדהבית החולים הוטרינריבית חולים וטרינרירבעון 20191
             444,742                                  07.80.02.09447,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית עכוארנונהרבעון 20191
             444,600                                  07.80.02.41444,600מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש תחזוקה שנתית למולטימדיה לשנת רבעון 20191
             441,190                                  07.80.02.46441,190מפ/ מכרז פומביעמוס גזית בע"ממילוי גז אתנאולרבעון 20191
             438,422                                  07.80.06.06438,422מס/ מכרז סגורק.בית אלפא/מפעל הנגרריםדיגום כ"ר שנת 2019רבעון 20191
             424,710                                  07.80.01.51424,704חה / חוזה המשכיסופרבוסשירותי הסעהרבעון 20191
             420,747                                  07.80.02.25420,747מפ/ מכרז פומביע.ר.צים שיווק ישיר בע"מתווי מזוןרבעון 20191
             418,243                                  07.80.02.09420,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית נתניהארנונהרבעון 20191
             419,094                                  07.80.02.10419,094פו/ פטור ועדהביפר תקשורת ישראל בע"משכירת זימוניות ותחזוקה לשנת רבעון 20191
             414,508                                  52.50.01.05414,572מס/ מכרז סגורי.ר.נ. בנייה ופיתוח בע"משיפוץ מבנה מב"ט י-םרבעון 20191
             395,247                                  07.80.02.09410,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית אילתארנונהרבעון 20191
             112,390                                  07.80.02.25407,610הצעות מחיר/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיפרסום באינטרנט מכרזים מכירת רכברבעון 20191
             407,000                                  07.80.02.04407,000מפ/ מכרז פומביהמשביר לצרכן בתי כלבו בע"מנק' אישיותרבעון 20191
             409,049                                  07.80.02.02406,400מפ/ מכרז פומביפריץ קומפניס ישראל טי בע"מאחסנהרבעון 20191
             403,489                                  07.80.02.40403,489מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש מצברי ליתיוםרבעון 20191
             400,920                                  07.80.01.51400,920חה / חוזה המשכידן ב"ש תחבורה בע"משירותי הסעהרבעון 20191
             399,672                                  07.80.02.01400,001פו/ פטור ועדהדלויט בריטמן אלמגור זהרבקרת רו"חרבעון 20191
             394,811                                  07.80.02.09400,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית חולוןארנונהרבעון 20191
             394,394                                  07.80.02.09400,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית מעלה אדומיםארנונהרבעון 20191
             400,000                                  52.50.01.20400,000פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' שיפוץ יח' סלערבעון 20191
             400,000                                  07.80.02.25400,000פו/ פטור ועדהיפעת המרכז למידע תקשורתי בע"ממחקרי מדיהרבעון 20191
             400,000                                  52.50.03.06400,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בטיחות פרויקט מרחב דודרבעון 20191
             261,871                                  07.80.02.13400,000מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"משכירת גדרות עבור מחוז ירושליםרבעון 20191
             394,678                                  07.80.02.09394,732מפ/ מכרז פומבית.ד.ל בע"מתחזוקת מזגנים דרוםרבעון 20191
             394,495                                  07.80.02.09394,495הצעות מחיר/מסגרת זמןרשות שדות התעופה בישראלתחזוקת מרחב נתב"גרבעון 20191
             384,032                                  07.80.03.03394,000הכ / התחייבות כספיתמ. א. תמראבטחת יישובים -מוא"ז תמררבעון 20191
             389,534                                  07.80.02.09392,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. דרום השרוןארנונהרבעון 20191
             390,733                                  07.80.02.17390,733כא/ מכרז כ"א חשכ"לנס טכנולוגיות א.ט. בע"משירותי מחשוברבעון 20191
                     -                                  07.80.02.37390,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןשכירת מטווחים צה"לרבעון 20191
             340,669                                  07.80.02.67387,064הצעות מחיר/מסגרת זמןמיקדן טק ניהול בע"מתחזוקת יחידת הדוברותרבעון 20191
             382,702                                  07.80.02.09387,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. מטה בנימיןארנונהרבעון 20191
             381,191                                  07.80.02.40383,478פו/ פטור ועדהדי.בי.אס. שירותי לוויןרכש שירותי טלוויזיה בלווין לשנת רבעון 20191
             380,355                                  52.50.01.05380,355מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מקורסי הכנה למבחני דפ"ר וכשריםרבעון 20191
             373,953                                  07.80.02.09380,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית רמת גן ארנונהרבעון 20191
             377,716                                  07.80.02.64377,716כא/ מכרז כ"א חשכ"לקומבלק איי טישירותי מחשוברבעון 20191
               59,872                                  52.50.03.06375,000מפ/ מכרז פומביברן ישראל בע"משירותי ניהול ופיקוח פרויקטים משרד לבטרבעון 20191
             371,344                                  07.80.02.09372,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית צפת ארנונהרבעון 20191
             370,000                                  07.80.02.04370,000מפ/ מכרז פומביהמשביר בתי כל בו אילתנק' אישיותרבעון 20191
             368,550                                  07.80.02.31368,550מפ/ מכרז פומביר.ד.פלד פיתוח וייצור בעערכת מחסוםרבעון 20191
             368,000                                  07.80.02.38368,000מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורה לבחירותרבעון 20191
             366,140                                  07.80.02.10366,140פו/ פטור ועדההיולט פקרד (ישראל) בע"מתחזוקת מערכת וידאו קונפרנס לשנת רבעון 20191
             362,691                                  07.80.02.41365,742פו/ פטור ועדהFORENSIC  TECHNOLOGY WAI INCתחזוקה ואחריות מכשור מז"פ רבעון 20191
             364,218                                  07.80.02.41364,218פו/ פטור ועדהמגנ"א- בי.אם.פי בע"מתחזוקת מערכות מגנ"א 2019רבעון 20191
               23,024                                  07.80.02.59364,127מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 טויוטה היילקסרבעון 20191
             363,439                                  07.80.02.09363,441הצעות מחיר/מסגרת זמןכלליר_תפעול ואחזקה בע"מתחזוקה חיצונית בניין כלל קומה רבעון 20191
             333,216                                  07.80.02.61361,559מפ/ מכרז פומבי איתוראן איתור ושליטההתקנות ופירוקים קופסא ירוקה שנת רבעון 20191
             362,956                                  07.80.02.31361,434מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחים ושרוכיםרבעון 20191
             314,449                                  07.80.03.03360,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הרווחהאבטחת מתקן יפו 30 מחוז ירושליםרבעון 20191
                     -                                  07.80.06.01359,600מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 6 קאיה פיקאנטורבעון 20191
             357,654                                  52.50.03.06359,330מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותשירותי תכנון ופיקוח עליון בתחום האדריכלות תחנתקדמהרבעון 20191
             279,421                                  07.80.03.03354,667הכ / התחייבות כספיתמ. א. מנשהאבטחת יישובים -מוא"ז מנשהרבעון 20191
             352,789                                  07.80.02.09352,789הצעות מחיר/מסגרת זמןרשות שדות התעופה בישראלתחזוקת יחידת חומשרבעון 20191
             350,999                                  07.80.02.25351,000מפ/ מכרז פומביגרטינג מרדכיבדיקות ארגומטריהרבעון 20191
             348,739                                  07.80.02.31351,000מפ/ מכרז פומביגיא קארשפרזול סוסיםרבעון 20191
             349,019                                  07.80.02.25349,019מפ/ מכרז פומביהון משפחתי בע"מייעוץ כלכלירבעון 20191



             348,308                                  07.80.02.09349,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית הרצליהארנונהרבעון 20191
             340,109                                  07.80.02.31340,109פו/ פטור ועדהמפעלי נשק ישראל (IWI)מקלעים לנגברבעון 20191
             306,618                                  52.50.03.06336,054מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון קונסטרוקציה -הקמת פריסה זמנית מגרבעון 20191
             334,074                                  07.80.02.67335,308הצעות מחיר/מסגרת זמןאוריאל-חן השקעות בע"מ תחזוקת תחנת עירוןרבעון 20191
             336,787                                  07.80.02.37333,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמשרד הבטחוןמים חשמל ארנונהרבעון 20191
             332,324                                  07.80.02.11331,129מח/ מכרז חשכ"לצילומעתיק בעמאחזקת מכונת צילוםרבעון 20191
             341,284                                  52.50.03.06330,000מס/ מכרז סגורנ.ש.ת. בנייה ויזמות בע"מבינוי מנהלת המגזר הערבירבעון 20191
             327,795                                  07.80.02.09328,973הצעות מחיר/מסגרת זמןנסרי סרחאןתחזוקת תחנת מג'ד אל כרוםרבעון 20191
             327,795                                  07.80.02.09328,973הצעות מחיר/מסגרת זמןריאד דיאבתחזוקת תחנת מג'ד אל כרוםרבעון 20191
             327,774                                  07.80.02.09327,774הצעות מחיר/מסגרת זמןאושירה בע"מתחזוקת בית נועם באר שבערבעון 20191
             325,260                                  52.50.03.06325,260מש/ מכרז שב"סשמרלינג סינכרורכש גנרטור עבור פרויקט "רד בינתרבעון 20191
             320,371                                  52.50.03.06324,393מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםנתביםרבעון 20191
             322,018                                  07.80.02.09324,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית נהריהארנונהרבעון 20191
             259,856                                  07.80.02.31323,139פו/ פטור ועדהK9 CENTER S.R.Oרכש כלביםרבעון 20191
                     -                                  07.80.02.61322,802מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 6 אופנועים 850רבעון 20191
             321,947                                  07.80.02.56321,947פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מרכש חלפים לינשוףרבעון 20191
             320,754                                  07.80.02.09321,212הצעות מחיר/מסגרת זמןאמות השקעות בע"מתחזוקת תביעות ת"ארבעון 20191
             318,576                                  52.50.03.06320,742מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותעב' תכנון פרויקט מוזיאון הנצחה מגרבעון 20191
             318,008                                  07.80.02.09318,979הצעות מחיר/מסגרת זמןחאלדי  עאטף סאלםתחזוקת כפר כנא( אורגן נצרתרבעון 20191
             310,199                                  07.80.01.54317,239פו/ פטור ועדהארקיע קווי תעופה ישראלטיסות בתפקידרבעון 20191
               68,556                                  07.80.03.03317,000הכ / התחייבות כספיתמ. א. הר חברוןאבטחת יישובים -מוא"ז הר חברוןרבעון 20191
             316,813                                  07.80.02.31316,813פו/ פטור ועדהקבוצת קרמיטקס בע"משיפוצי קסדותרבעון 20191
             313,100                                  07.80.02.22313,100פו/ פטור ועדהרניום בע"מרכש תוכנת  GENEMAPPERרבעון 20191
             313,092                                  07.80.01.51313,092חה / חוזה המשכיאפיקים שירותי תחבורהשירותי הסעהרבעון 20191
             309,311                                  07.80.02.31310,959פו/ פטור ועדהSAFE BOATS INTERNATIONAL LLCחלקי חילוף ספינותרבעון 20191
             307,417                                  07.80.02.09308,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנוף הגלילארנונהרבעון 20191
             305,375                                  07.80.02.09307,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית אור יהודהארנונהרבעון 20191
             302,427                                  07.80.02.31302,427מפ/ מכרז פומבימופת עציון יהודה בע"מלוחות מיגוןרבעון 20191
             292,278                                  07.80.02.67302,012הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז עירוני ניהול ואחזקה אילתתחזוקת תביעות תעבורה אילתרבעון 20191
                     -                                  07.80.02.31301,860מפ/ מכרז פומביר.ד.פלד פיתוח וייצור בעדוקרנים למחסומיםרבעון 20191
             297,568                                  52.50.03.06300,000מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותשרותי יעוץ ותכנון אדריכלות מברבעון 20191
             300,000                                  52.50.03.06300,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בטיחות פרויקט מרחב דודרבעון 20191
             300,000                                  07.80.02.25300,000פו/ פטור ועדהכפיים שיווק וקידום מכירות בע"מהשתתפות במרתון ת"א 2019רבעון 20191
             309,533                                  52.50.01.20300,000פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בינוי יח' הדרכה מרכזרבעון 20191
             290,400                                  07.80.02.09300,000מפ/ מכרז פומביא.ל.מ. ארגמן בע"משכירת חניות בחניון שוק קניוןרבעון 20191
             299,971                                  52.50.01.20299,977פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי מבנה מודולרי מחוז שרבעון 20191
             299,128                                  07.80.02.61299,128פו/ פטור ועדהפלסן רא"מ רכב אזרחי ממוגן בע"מדיגום ומיגון רכב ספרינטררבעון 20191
                     -                                  07.80.06.01294,390מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה לנדקרוזררבעון 20191
             292,987                                  07.80.02.09294,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית בית שאןארנונהרבעון 20191
             292,231                                  07.80.06.06292,231מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מדיגום רכבי משטרת ישראל עבור מעבדה מקרבעון 20191
             204,985                                  07.80.02.13285,000מפ/ מכרז פומביברן ישראל בע"מייעוץ תחזוקת תחנות דלקרבעון 20191
             229,872                                  07.80.02.01283,999מח/ מכרז חשכ"לעזרא כדורי ושות' רואי חשבוןביקורתרבעון 20191
             276,280                                  07.80.06.06282,929מה/ מנהל הרכבאילן קארגלס בע"מתיקון שמשות פולי קרבונט 2019רבעון 20191
             263,500                                  07.80.02.31280,800מפ/ מכרז פומבירמנוע שירותים מונציפליפינוי פסולת סוסיםרבעון 20191
             233,866                                  52.50.03.06280,000פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלהגדלת חיבור חשמל קדמה/טייבהרבעון 20191
             276,705                                  07.80.02.41276,705פו/ פטור ועדהאלעד מערכות תוכנהרכש תחזוקת תוכנה לניהול מסמכים שנת רבעון 20191
             275,999                                  07.80.02.09276,000מש/ מכרז שב"סגדיר הנדסה בע"מבדיקת חשבונות מים וחשמל רבעון 20191
             272,779                                  07.80.02.09273,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. גזרארנונהרבעון 20191
             276,231                                  07.80.02.11272,700מפ/ מכרז פומביאיי טו זד אמ אס פתרונות צבאיים מתקדאחזקת ציוד מטבחירבעון 20191
             270,173                                  07.80.02.41271,513מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20191
             256,804                                  52.50.03.06270,000פו/ פטור ועדהמי עירון בע"מהתחברות למים תחנת טייבהרבעון 20191
             269,991                                  52.50.01.20269,994פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי מיגון קרינה תחנת אום אל פאחםרבעון 20191
             269,981                                  07.80.02.46269,981מפ/ מכרז פומבישוגוןאפודת רשת זוהרת בגדלים שוניםרבעון 20191
             267,657                                  07.80.02.09268,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמודיעין-מכבים-רעות**ארנונהרבעון 20191
                     -                                  07.80.06.01265,634מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 4 שברולט ספארקרבעון 20191
             264,452                                  07.80.02.09265,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. קציר-חריש ארנונהרבעון 20191
             265,664                                  07.80.02.11264,487מפ/ מכרז פומבימכבסת קיטור צימברג בע"מכביסותרבעון 20191
             260,135                                  07.80.02.57260,547מח/ מכרז חשכ"לצילומעתיק בעמאחזקת מכונת צילוםרבעון 20191
             176,234                                  52.50.03.06260,180מפ/ מכרז פומבינועם הררישירותי תכנון מיזוג ותברואה פריסה זמנית מגב איילרבעון 20191
             428,351                                  07.80.02.09260,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית חיפהארנונהרבעון 20191
             215,087                                  52.50.03.06259,492מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מתכנון ואספקת מבנה יביל רשות המיסים מחסום צפוני אילרבעון 20191
             258,845                                  52.50.01.03258,387מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתרכש פריטים ועבודה מב"ט ירושליםרבעון 20191
             250,188                                  07.80.02.09250,188הצעות מחיר/מסגרת זמןעמותת מט"ע מרכז טכנוטלוגיות עתידיותתחזוקת יחידת מגן פארק תעשיות רותםרבעון 20191
             249,975                                  52.50.01.20250,000מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מתשתיות חשמל מגורי לוחמיםרבעון 20191
             249,678                                  07.80.02.31249,678פו/ פטור ועדהסוויפטווטר בע"מ-צח סרורקורסי מים זורמים ליחידות החילוץרבעון 20191
             248,625                                  07.80.02.22248,625מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
             247,002                                  07.80.02.09247,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית מגדל העמקארנונהרבעון 20191
               31,470                                  07.80.02.40245,700מפ/ מכרז פומביד. ו- י. שני בע"מרכש רישוי אתרי תקשורת של משטרת ישראלרבעון 20191
             245,700                                  07.80.02.31245,700פו/ פטור ועדהמאיר חב למכוניות ומשאיומנועים ימייםרבעון 20191
             244,487                                  52.50.03.06244,488פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי רצף מודיעיני מחוז דרוםרבעון 20191
             241,554                                  07.80.02.09243,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית נתיבותארנונהרבעון 20191
             242,649                                  07.80.02.09242,649פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקתי יח' הדרכה דרוםרבעון 20191
             242,648                                  07.80.02.09242,648פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת יח' הדרכה(790) צפוןרבעון 20191
             241,043                                  07.80.02.31241,043מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מפנסים וכוונותרבעון 20191
             240,447                                  07.80.02.31240,447מפ/ מכרז פומביפרונט ליין לציודנרתיקי בדרבעון 20191
             237,639                                  07.80.02.61240,330מה/ מנהל הרכבאילן קארגלס בע"מתיקון שמשות פולי קרבונט 2019רבעון 20191
             229,965                                  07.80.02.13240,000מפ/ מכרז פומביעוז בת גלים בע"מתחזוקת מכונת שטיפה לרכב מסוג רבעון 20191
             236,850                                  07.80.02.25236,855מח/ מכרז חשכ"למקום ערכים ויוזמותקורס הכנה לפרישה וסדנת מעבריםרבעון 20191
             234,972                                  07.80.02.09234,972פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת תחנת נהריהרבעון 20191
                     -                                  07.80.02.01234,000מפ/ מכרז פומבימכון קינן שפי בע"משירותי אבחון ומיוןרבעון 20191
             232,830                                  52.50.01.20233,000מפ/ מכרז פומביגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מהכנת תב"ע נקודתית לתחנת משטרה טובה זנגריהרבעון 20191
             232,853                                  07.80.02.41232,853מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
             231,239                                  07.80.02.41231,239מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנותרבעון 20191
             230,035                                  52.50.01.20230,039פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי משרדי טכנולוגיות מחוז חוףרבעון 20191
             171,686                                  07.80.03.03230,000הכ / התחייבות כספיתמ. א. מבואות החרמוןאבטחת יישובים -מוא"ז מבואות החרמוןרבעון 20191
             225,177                                  52.50.01.03227,890מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקת מוצרי צ'ק פוינטרבעון 20191
                     -                                  07.80.06.06225,301אא/ אישור אוצרדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 8 אופנועי 1200רבעון 20191
             224,865                                  52.50.01.03224,865מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20191
             224,500                                  07.80.02.31224,500מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרנעלייםרבעון 20191
             224,000                                  07.80.01.51224,000חה / חוזה המשכיאגד סניף אילתשירותי הסעהרבעון 20191
             222,012                                  07.80.02.09223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית קרית שמונה ארנונהרבעון 20191
             221,142                                  07.80.02.22221,142מפ/ מכרז פומביעמיסל - עמית תעשיות בע"מסוללות ומטעניםרבעון 20191
             220,756                                  07.80.02.22220,756מפ/ מכרז פומביוידאוסטמ.טרבעון 20191



             218,729                                  07.80.02.40218,729מפ/ מכרז פומביגולדטקרכש אוזניות אלחוטיותרבעון 20191
             218,524                                  07.80.02.30218,524מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20191
             217,035                                  52.50.03.06217,035מש/ מכרז שב"ספ.ק. אלקטרה בע"מרכש גנרטור עבור תחנת מסוביםרבעון 20191
             217,035                                  52.50.03.06217,035מש/ מכרז שב"ספ.ק. אלקטרה בע"מרכש גנרטור תחנת ערועררבעון 20191
             216,450                                  07.80.02.22216,450פו/ פטור ועדהקאריל שיווק בינלאומי בע"מרכש שירותי יעוץ והדרכה טכנולוגירבעון 20191
             211,536                                  07.80.02.25211,536מפ/ מכרז פומביפישר תעשיות פרמצבטיות בע"מרכש קרם הגנהרבעון 20191
             210,513                                  07.80.02.31210,514מפ/ מכרז פומביפ.א.ב. ייצור וייבואעבודות אלקטרוניקהרבעון 20191
             208,204                                  07.80.02.09208,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. הגלבועארנונהרבעון 20191
             206,025                                  07.80.02.09207,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית יבנהארנונהרבעון 20191
             191,736                                  07.80.02.51206,737מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"משירותי מדידה בכל הארץ- פרויקט הנגשת מבניםרבעון 20191
             205,803                                  07.80.02.40205,803מפ/ מכרז פומביאדר מיארה בע"מרכש אוזניותרבעון 20191
             195,887                                  07.80.03.03205,700הכ / התחייבות כספיתמ. א. יואבאבטחת יישובים -מוא"ז יואברבעון 20191
             205,218                                  52.50.01.03205,218מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
             204,795                                  07.80.02.09205,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. זכרון יעקבארנונהרבעון 20191
             199,833                                  07.80.02.31203,350מפ/ מכרז פומביאבניר חברה לרכב בע"משירותי תחזוקת אופנועי יםרבעון 20191
             203,539                                  07.80.02.11203,250מפ/ מכרז פומביחדד אבשלום - יניר מערכות מיםאחזקת ציוד מטבחירבעון 20191
             203,085                                  52.50.01.04203,085מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש ציוד נילווה+מחשביםרבעון 20191
             202,958                                  07.80.02.01202,066מח/ מכרז חשכ"לארכיב 2000 בע"משירותי ארכיב וגניזהרבעון 20191
             200,670                                  07.80.02.22200,671פו/ פטור ועדהרניום בע"מקיטיםרבעון 20191
             195,093                                  07.80.02.25200,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיפרסום מודעות אבלרבעון 20191
                     -                                  07.80.03.03200,000הכ / התחייבות כספיתמ. א. מרום הגלילאבטחת יישובים -מוא"ז מרום הגלילרבעון 20191
             191,454                                  07.80.02.25200,000מפ/ מכרז פומביקרנות השוטריםנופש אלמנותרבעון 20191
             132,306                                  07.80.02.46200,000פו/ פטור ועדהבר - בי .טו. די. בע"משינוע תיקיםרבעון 20191
             199,218                                  52.50.03.06200,000פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בינוי הדרכה י-םרבעון 20191
             198,385                                  07.80.02.01200,000פו/ פטור ועדהמ.ע.צ.מ.ה.-בטיחות בתנועהמתן שירותי יעוץ תנועה למהנדס תנועה מחוז ירבעון 20191
             200,000                                  52.50.03.06200,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל פיוז'ן- מטאר ירבעון 20191
             199,226                                  52.50.03.06199,227פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' שיפוץ שירותים בבסיס אבו דיסרבעון 20191
             196,776                                  07.80.02.22197,000מפ/ מכרז פומביא.מ.א. מדיקל אילת בע"מהובלת נפטרים מדיקל אילתרבעון 20191
             172,384                                  07.80.02.09195,081הצעות מחיר/מסגרת זמןגני בן צבי-מגדלי ישראלתחזוקת מבנה תביעות חיפהרבעון 20191
             193,504                                  52.50.03.06193,506מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותניהול ותכנון אדריכלי תחנת נתיבותרבעון 20191
             192,979                                  07.80.02.01192,980פו/ פטור ועדהדלויט בריטמן אלמגור זהריעוץ רו"חרבעון 20191
             190,000                                  52.50.01.20190,000מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"משירותי תכנון מש"מ צור באחררבעון 20191
             157,728                                  07.80.02.09190,000מפ/ מכרז פומביעובד שירותי ניקיון בע"משירותי ניקוןרבעון 20191
             187,695                                  07.80.02.27187,695מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"מתיקון גנרטור במלמ"שרבעון 20191
             184,807                                  07.80.02.31185,999פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מהתקנת דלת ביטחון עבור חדרי נשק מגרבעון 20191
             182,838                                  07.80.02.22183,930מח/ מכרז חשכ"לק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"משרותי גריסה לאבטחהרבעון 20191
             174,506                                  52.50.03.06183,624מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון קונס' ואיטום בפרויקט מוזיאון הנצחה מגרבעון 20191
             176,073                                  07.80.02.10183,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסלקום ישראל בעמדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת סלקוםרבעון 20191
             182,520                                  52.50.01.20182,520פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת אוהלים במכמ"ש עבור מגורי טירוניםרבעון 20191
             181,197                                  52.50.01.20181,200מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון קונסטרוקציה מגורי קבע וחבלה משמר איילוןרבעון 20191
             180,884                                  07.80.02.41180,884מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                     -                                  07.80.06.01179,800מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 3 קאיה פיקאנטורבעון 20191
                     -                                  07.80.06.01179,800מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 3 קאיה פיקאנטורבעון 20191
             179,263                                  07.80.02.09179,263הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה לפיתוח ביתר עילית בע"מ תחזוקת תחנת ביתר עיליתרבעון 20191
             178,352                                  07.80.02.46178,352פו/ פטור ועדהביו אינסטרומנט בעמרכש חלפים לדבורהרבעון 20191
             178,249                                  07.80.02.22178,250מפ/ מכרז פומביארליך מעבדות בע"ממז"פרבעון 20191
             177,862                                  07.80.02.40177,862אא/ אישור אוצרחברת מוטורולהרכש אנטנותרבעון 20191
             175,417                                  07.80.02.09176,200הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. מעלה יוסףארנונהרבעון 20191
             172,798                                  07.80.02.09174,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית גבעתייםארנונהרבעון 20191
             161,250                                  07.80.01.51172,864חה / חוזה המשכיחברת הנסיעות והתירות נצשירותי הסעהרבעון 20191
             165,591                                  07.80.02.09171,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. גבעת זאבארנונהרבעון 20191
             170,799                                  52.50.01.20170,800מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון קונסטרוקציה עבור תשתיות משמר איילורבעון 20191
             170,000                                  52.50.03.06170,000מפ/ מכרז פומבינועם הררישרותי יעוץ ותכנון עבור פרויקט מברבעון 20191
             170,000                                  07.80.02.37170,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןעב' שיפוץ פרויקט מטווח עופררבעון 20191
             168,221                                  52.50.03.06169,612מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20191
             167,164                                  07.80.02.40168,831מפ/ מכרז פומביהוט מערכות תקשורת כבליםרכש שירותי טלוויזיה בכבליםרבעון 20191
             116,316                                  52.50.03.06165,000מפ/ מכרז פומבינועם הרריתכנון אינסטלציה תשתיות משמר איילוןרבעון 20191
             101,161                                  07.80.02.09164,780הצעות מחיר/מסגרת זמןמגדל חברה לביטוח בע"מתחזוקת תביעות ראשל"צרבעון 20191
             164,143                                  52.50.01.05164,143מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותשרותי יעוץ ותכנון אדריכלות מברבעון 20191
                     -                                  07.80.06.01163,786מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה סופרברבעון 20191
             161,943                                  07.80.02.25161,943מפ/ מכרז פומביע.ר.צים שיווק ישיר בע"מתווי מזוןרבעון 20191
             161,358                                  07.80.02.13161,500מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירות כלי רכברבעון 20191
             159,635                                  52.50.01.03159,635מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מרכש רחפניםרבעון 20191
             162,690                                  07.80.02.31159,344מפ/ מכרז פומבימפרולייטמשקפתרבעון 20191
             156,915                                  07.80.02.09158,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית קרית מלאכי ארנונהרבעון 20191
                     -                                  07.80.06.01157,162מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה פריוסרבעון 20191
             154,999                                  52.50.01.20155,000פו/ פטור ועדהתיירות עין גב-מסעדת אגש"חדמי עגינת ספינות המשטרהרבעון 20191
             151,627                                  07.80.02.09153,307מפ/ מכרז פומביש.כ שירותי כללית בע"מניקיון מפנ"ארבעון 20191
             150,456                                  07.80.02.22153,277מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממגדלוררבעון 20191
             152,451                                  07.80.02.41152,451הכ / התחייבות כספיתהמרכז למיפוי ישראלרכש רשיונות בשימוש בנתוני תנועה לשנת רבעון 20191
               93,456                                  07.80.02.56152,314מח/ מכרז חשכ"לקבוצת שגריר שירותי רכבשירותי דרירותרבעון 20191
             149,232                                  07.80.02.40151,765מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20191
             155,477                                  52.50.01.04151,189מפ/ מכרז פומביסמרט איקס שירותי מומחהרכש רישיון סיטריקס 5901 2רבעון 20191
             151,046                                  52.50.01.20151,046הצעות מחיר/מסגרת זמןר.ש.ד יזמות והשקעות בע"ממערכות אבטחה- ימת"א שפלה רמלה בהתאם לחוזה שכירות שרבעון 20191
             150,736                                  07.80.02.13150,771מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משילוב כוחות - שכירת כ"ר/רלברבעון 20191
             149,999                                  52.50.01.20150,000מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותתכנון אדריכלות עבור פרויקט משמר איילוןרבעון 20191
             150,000                                  52.50.03.06150,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'עב' תכנון פרויקט מב"ט י-םרבעון 20191
             149,851                                  07.80.02.27149,854פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מחיבור תשתיות מים וביוב מבנה שרוף מכמרבעון 20191
             149,620                                  07.80.02.31149,620מפ/ מכרז פומביחגור בעממנשאיםרבעון 20191
             149,105                                  07.80.02.46149,105מפ/ מכרז פומבידי וי דיגיטל ויז'ן בע"משונותרבעון 20191
             129,601                                  07.80.04.81147,274מח/ מכרז חשכ"לאורטל תיירות ונופש בע"מהלבנת הוןרבעון 20191
               46,712                                  52.50.01.05147,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםעב' תכנון חיזוק י-ם, ימ"ק בית אלחנןרבעון 20191
             146,816                                  07.80.02.25146,816מפ/ מכרז פומביג'ון ברייס הדרכה בע"מרכש קורס  ניהול פרויקטיםרבעון 20191
                     -                                  07.80.06.01146,802מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן C4רבעון 20191
             146,250                                  07.80.02.41146,250פו/ פטור ועדהקאלרום מערכות בע"מרכש תחזוקת רישוי מערכת קלאדמין לשנת רבעון 20191
             145,627                                  52.50.03.06145,628מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
             142,477                                  07.80.02.09144,056הצעות מחיר/מסגרת זמןדמו עמית מחקר והשקעות בע"מתחזוקת תביעות תעבורה אילתרבעון 20191
             142,986                                  07.80.02.09144,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית אריאלארנונהרבעון 20191
             115,583                                  07.80.02.09143,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. בני שמעוןארנונהרבעון 20191
             141,609                                  52.50.03.06141,610מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
             141,102                                  07.80.02.41141,102מס/ מכרז סגורקומדע בע"מרכש טוקנים כולל אחריות ל- רבעון 20191
             134,274                                  52.50.03.06140,000מפ/ מכרז פומביאייזנברג שין בע"מ.עבודות חשמל חטמ"ר אפרייםרבעון 20191
             131,842                                  07.80.02.09137,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית כרמיאלארנונהרבעון 20191



             126,360                                  52.50.03.06137,000הצעות מחיר/מסגרת זמןכלל חברה לבטוחעב' תחזוקה חדרי פוליגרף יחברבעון 20191
             136,381                                  07.80.02.22136,382פו/ פטור ועדהרניום בע"מחומרים מתכליםרבעון 20191
             135,651                                  07.80.02.25135,651מפ/ מכרז פומביג'ון ברייס הדרכה בע"מרכש 2 קורסים ניהול פרויקטים טכנולוגייםרבעון 20191
               13,123                                  07.80.02.09135,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית דימונהארנונהרבעון 20191
             134,550                                  07.80.02.31134,550פו/ פטור ועדהפוליקרט טכנולוגיות בע"ממארז זיוודרבעון 20191
             133,455                                  07.80.02.41133,455מח/ מכרז חשכ"לקולפלו תוכנה בע"מרכש תחזוקת מערכת בקרת תורים רבעון 20191
             133,000                                  07.80.02.41133,000מס/ מכרז סגורטלדור תקשורת. בע"מרכש תחזוקת  מוצרי ווטרפול רבעון 20191
             132,093                                  07.80.06.06132,093מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 9 נגררותרבעון 20191
             128,712                                  07.80.02.41131,878מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקת מוצרי צ'ק פוינטרבעון 20191
             131,208                                  07.80.02.31131,208פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' תשתית בונקרים שלוחת חבלה בבסיס אבו דיסרבעון 20191
             130,865                                  07.80.02.31130,865פו/ פטור ועדהאודורטקבואשרבעון 20191
             130,830                                  07.80.02.31130,830מפ/ מכרז פומבירשת גרף בע"מתמרוריםרבעון 20191
             124,361                                  07.80.02.57130,000מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגלישרותי הסעות לשנת 2019רבעון 20191
             128,700                                  07.80.02.46128,700פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מפיות נשיפה לנשיפוןרבעון 20191
             127,867                                  07.80.02.41127,867פו/ פטור ועדהסינאל מלל פייווי בע"מתחזוקת שעוני הסעדה לשנת רבעון 20191
             125,198                                  52.50.01.03126,563מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מגירת דיסקים NETAPPרבעון 20191
             126,000                                  07.80.02.13126,000מפ/ מכרז פומבימאירס_שווק בעממגבה רכב 7 טוןרבעון 20191
             125,634                                  07.80.02.27125,634מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מעב' גילוי אש במכמ"שרבעון 20191
             112,419                                  07.80.02.67125,017הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית נשרתחזוקת נקודת נשר החדשהרבעון 20191
                     -                                  07.80.06.01124,863מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה אוקטביהרבעון 20191
                     -                                  07.80.06.01124,863מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה אוקטביהרבעון 20191
                     -                                  07.80.06.01124,863מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה אוקטביהרבעון 20191
             120,653                                  07.80.01.51124,656חה / חוזה המשכיגי.בי.טורס בעמשירותי הסעהרבעון 20191
             105,465                                  07.80.02.29122,850מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהסעי חניכים- מכללהרבעון 20191
             122,654                                  07.80.02.22122,653מכרז בט"פאמפרוקוגלאי פחמימניםרבעון 20191
             122,623                                  07.80.02.10122,623פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"מתחזוקה ושירות של מרכזיות ומערכות עוטפות רבעון 20191
             122,022                                  07.80.02.25122,022מפ/ מכרז פומביג'ון ברייס הדרכה בע"מרכש קורס רענון טכנירבעון 20191
             121,741                                  52.50.01.20121,726מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מעבודות חשמל חטמ"ר גוש עיציוןרבעון 20191
                     -                                  07.80.02.31121,680מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןאפודיםרבעון 20191
                     -                                  07.80.02.61120,916מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 4 טויוטה היילקסרבעון 20191
             106,068                                  07.80.02.61120,914מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולההתקנה ופירוק גשרי תאורה 2019רבעון 20191
             120,439                                  52.50.03.06120,439פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלהעתקת רשת חשמל מגורי לוחמיםרבעון 20191
               18,726                                  07.80.02.09120,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית טייבהארנונהרבעון 20191
             117,935                                  07.80.02.09120,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית רמת השרון ארנונהרבעון 20191
             114,894                                  07.80.02.03120,000פו/ פטור ועדהאתרים בחוף ת"אדמי עגינה שיטור ימי ת"ארבעון 20191
             107,906                                  07.80.02.01120,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותיים כימיים מבצעים מחוז יםרבעון 20191
             120,000                                  07.80.02.09120,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי ותשתיות במכמ"שרבעון 20191
             119,999                                  52.50.01.20120,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםתכנון עבור מטבח משמר איילוןרבעון 20191
             120,000                                  52.50.03.06120,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' שיפוץ פרויקט בניין כלל-אולמות נוער בספורטרבעון 20191
             118,825                                  52.50.01.03118,740מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתרכש עבור פרויקט מב"ט ירושליםרבעון 20191
             118,289                                  52.50.01.03118,716מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20191
             118,334                                  52.50.01.04118,334מס/ מכרז סגורתדיראן טלקום שירותי תקשרכש הרחבת מערכת הקלטה במוקדי הרבעון 20191
             101,467                                  07.80.02.31118,000מפ/ מכרז פומביגייד 21לינה וכלכלה ליח"צרבעון 20191
                     -                                  07.80.02.31117,995מפ/ מכרז פומביחגור בעמתיקי פיזוררבעון 20191
             117,000                                  07.80.02.56117,000מח/ מכרז חשכ"לק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"משירותי גריסהרבעון 20191
               73,639                                  07.80.03.03116,800הכ / התחייבות כספיתעמק המעיינותאבטחת יישובים -מועצה אזורית עמק המעיינותרבעון 20191
             112,786                                  07.80.01.51115,889חה / חוזה המשכישרותי אוטובוסים מאוחדיםשירותי הסעהרבעון 20191
             115,375                                  07.80.02.31115,375מפ/ מכרז פומביפרידנזון הנדסה בע"מייצור כפות, ייצור פרופיל פנימי לבוכנת כפותרבעון 20191
             113,574                                  07.80.02.09113,577מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משאיבות ביוב מחוז מרכזרבעון 20191
             113,490                                  52.50.01.03113,490פו/ פטור ועדהאוליטק ש.ב.א. בע"מרכש מדפסות הדסרבעון 20191
             112,688                                  07.80.02.31112,688מפ/ מכרז פומביחי טק פתרונות בע"מעבודות מכניותרבעון 20191
             111,033                                  07.80.02.25112,675מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגההכשרות נהיגה בסיסיתרבעון 20191
               23,813                                  07.80.02.09112,500הכ / התחייבות כספיתהרשות הארצית לכבאות והצלהתשלום אגרות כב"ה בכל הארץרבעון 20191
             103,464                                  07.80.02.09112,457מפ/ מכרז פומביש.כ שירותי כללית בע"מניקיון תשלום סוציאלי 2019רבעון 20191
             112,194                                  07.80.02.01112,194מפ/ מכרז פומביע.ר.צים שיווק ישיר בע"משוברי מזוןרבעון 20191
             109,503                                  52.50.01.04111,436מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקת מוצרי צ'ק פוינטרבעון 20191
             111,384                                  07.80.02.25111,384פו/ פטור ועדהנורב מדיקלמסילות לבדיקת ארגומטריהרבעון 20191
             111,329                                  07.80.02.31111,329מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20191
                     -                                  07.80.06.01110,773מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 20 קיה סיד סטיישןרבעון 20191
                     -                                  07.80.06.01110,773מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 20 קיה סיד סטיישןרבעון 20191
             109,980                                  07.80.02.31109,980מפ/ מכרז פומביק.בית אלפא/מפעל הנגרריםתחזוקת מכת"זרבעון 20191
             109,863                                  52.50.03.06109,863מש/ מכרז שב"ספ.ק. אלקטרה בע"מרכש גנרטור לחרישרבעון 20191
             108,985                                  07.80.02.46108,986פו/ פטור ועדהלדיקו בעמהסמכת בוחנים למכשיר CDRרבעון 20191
             107,855                                  07.80.02.40107,855מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש התקנת מכשירי קשר וכריזה ברכביםרבעון 20191
             107,640                                  07.80.02.31107,640מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןתבניות לזוג מוטותרבעון 20191
             107,637                                  07.80.02.25107,636פו/ פטור ועדהאיי.אס.פי פיטנסציוד לחדר כושר מתנ"א דרוםרבעון 20191
             100,452                                  52.50.01.03107,497מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מרכש מדפסותרבעון 20191
             107,000                                  07.80.02.31107,000מפ/ מכרז פומבימרכז סיורי תנ"ך (ע"ר)/בי"ס שדה כפרלינה וכלכלה ליח"צרבעון 20191
             105,415                                  07.80.02.31105,415מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקה דבקים, כפפות, מקדחים ולהביםרבעון 20191
             105,300                                  07.80.02.41105,300פו/ פטור ועדהמלינגו בע"מרכש תחזוקה שנתית לרכיבי מורפיקס לשנת רבעון 20191
             105,300                                  07.80.02.41105,300מפ/ מכרז פומביחשבים ה.פ.סרכש איחזור מידע משפטי 2019רבעון 20191
             100,130                                  07.80.02.67104,757הצעות מחיר/מסגרת זמןאפדור בע"מתחזוקת שיטור ימי חדש אילתרבעון 20191
             103,663                                  07.80.02.45103,668הצעות מחיר/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20191
             102,166                                  07.80.02.30103,641מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםתשתיותרבעון 20191
               70,793                                  52.50.03.06103,495פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעהחלפת מערכת UPS משלט תרבעון 20191
               81,234                                  07.80.02.25103,123מפ/ מכרז פומביאלטל טכנולוגיסטיקה בע"מהכשרת נהגיםרבעון 20191
               95,442                                  07.80.02.10102,004מח/ מכרז חשכ"לסנסקום ייעוץ וניהול פרוייקטים בע"מרכש שירותי בקרה והתיעלות בתחום התקשורת לשנת רבעון 20191
             101,269                                  07.80.02.13101,269מפ/ מכרז פומבי איתוראן איתור ושליטהדמי מנוי לחודש מ06/18 עד12/18רבעון 20191
             100,242                                  07.80.02.03100,242פו/ פטור ועדההחברה הכלכלית לאשקלוןשכירת שירותי עגינהרבעון 20191
             100,000                                  52.50.01.20100,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בטיחות פרויקט מרחב דודרבעון 20191
             101,517                                  52.50.01.03100,000פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בינוי יח' הדרכה מרכזרבעון 20191
               99,999                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומבינועם הרריתכנון מיזוג אויר מבנה מגורים רבעון 20191
               57,569                                  07.80.02.09100,000מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"משכירת גנרטוררבעון 20191
               97,200                                  07.80.02.22100,000פו/ פטור ועדהדליה חרמוןמומחה לזיהוי קנאביסרבעון 20191
               99,517                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מעבודות חשמלרבעון 20191
             100,001                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל עבור יחב"מ ונפגעי עבירהרבעון 20191
               52,808                                  07.80.02.02100,000מפ/ מכרז פומביאריו שרותי איכות בע"מבקרת איכותרבעון 20191
               99,867                                  07.80.02.09100,000מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"מרותי שאיבת ושטיפת ביוב וניקוז בבסיסי מגרבעון 20191
               60,068                                  07.80.02.31100,000מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"משכירת גדרותרבעון 20191
               96,954                                  07.80.02.01100,000מכרז בט"פברסקי את ברגר, רו"חיעוץ רו"חרבעון 20191
               11,612                                  07.80.02.38100,000מח/ מכרז חשכ"לקבוצת שגריר שירותי רכבגרירת רכביםרבעון 20191
             100,000                                  07.80.06.06100,000מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מדיגוםנגרר חפ"ק דוברותרבעון 20191
             100,000                                  07.80.02.31100,000פו/ פטור ועדהחגור בעמייצור ו/או תיקון של בגדי מיגון מטקסטילרבעון 20191



               99,980                                    07.80.01.5199,980מפ/ מכרז פומביהאוניברסיטה הפתוחההשכלה גבוההרבעון 20191
               99,832                                    07.80.02.1099,832פו/ פטור ועדהשני טלקום בע"מתחזוקת מרכזיות NEC לשנת רבעון 20191
               99,754                                    07.80.02.4099,754מפ/ מכרז פומביאדר מיארה בע"מרכש תיקון ערכות השקטהרבעון 20191
               99,076                                    07.80.02.3199,076פו/ פטור ועדהכרמל ליאור "השראה"יועץ חיצוני עבור תנועת נוער שחקיםרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.6797,929הצעות מחיר/מסגרת זמןמיקדן פטרה בע"מתחזוקת תביעות שרוןרבעון 20191
               97,929                                    07.80.02.3197,929מפ/ מכרז פומבינורת איסט טכנולוגיות בע"ממשקפותרבעון 20191
               97,288                                    52.50.01.0397,112מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20191
               96,818                                    52.50.01.0396,534מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתרכש פריסת אמצעים טכנולוגייםרבעון 20191
               96,367                                    07.80.02.4696,367מפ/ מכרז פומביביו אינסטרומנט בעמחלפים למשקל ניידרבעון 20191
               97,344                                    07.80.02.3196,095מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתראת גדר מרחב חברוןרבעון 20191
               94,265                                    07.80.02.2595,893מח/ מכרז חשכ"למקום ערכים ויוזמותקורס הכנה לפאישה וסדנת מעבריםרבעון 20191
               95,814                                    07.80.02.2595,814פו/ פטור ועדהאיי.אס.פי פיטנסציוד לחדר כושר מחוז דרומי- רבעון 20191
               91,921                                    07.80.02.3195,492מפ/ מכרז פומביפרידנזון הנדסה בע"מעבודות מכניותרבעון 20191
               88,314                                    07.80.02.0995,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. עמק יזרעאל ארנונהרבעון 20191
               95,000                                    52.50.01.2095,000מש/ מכרז שב"סצידון שרותי הסקהשדרוג מערכת הסקה במג"ב משמר איילוןרבעון 20191
               94,686                                    07.80.06.0694,686מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מדיגום רכבי משטרת ישראל עבור מעבדה מקרבעון 20191
               93,631                                    07.80.02.0994,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית טייבה ארנונהרבעון 20191
               36,693                                    52.50.03.0694,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון תשתיות קירות פיתוח משמר איילוןרבעון 20191
               93,716                                    52.50.03.0693,940מפ/ מכרז פומבידן שרון א.ב. מתכננים בע"מייעוץ רציפות תפקודית וייעוץ מיזוג אויררבעון 20191
               93,367                                    07.80.02.0393,691פו/ פטור ועדהאושירה בע"מחניות בית נועםרבעון 20191
               86,884                                    07.80.02.0193,600מפ/ מכרז פומביגייד 21לינה וכלכלה ליח"צרבעון 20191
               93,600                                    07.80.02.4193,600מפ/ מכרז פומביג'יניוס 11תחזוקת כריית מידע SPSS לשנת רבעון 20191
               91,876                                    52.50.01.0391,320מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20191
               91,260                                    07.80.02.1091,260מס/ מכרז סגורתדיראן טלקום שירותי תקשרכש רשיונות API NICE למערכת ההקלטהרבעון 20191
               90,549                                    07.80.02.3191,085מש/ מכרז שב"סתריסי רפיעבודות אלומיניוםרבעון 20191
               91,003                                    07.80.02.3791,002הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןלינות שח"מרבעון 20191
               90,641                                    07.80.02.0991,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. מטה יהודהארנונהרבעון 20191
               86,814                                    07.80.02.6790,778הצעות מחיר/מסגרת זמןמשה חדיף נכסים שותפות משביר 2005 תחזוקת תביעות קרית שמונהרבעון 20191
               89,050                                    07.80.02.2590,600מה/ מנהל הרכבפ.ר.ש פרוייקטים לבטיחות בנהיגההשתלמויות נהיגה מתקדמתרבעון 20191
               90,464                                    07.80.02.4190,464מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
               90,077                                    07.80.02.4190,077מפ/ מכרז פומביג'יניוס 11רכש תחזוקת מוצרי SPSS  לשנת רבעון 20191
               89,999                                    07.80.02.4089,999מפ/ מכרז פומביא.א. יבוא ושיווק בע"מרכש ערכות למגברי צופר חדשיםרבעון 20191
               89,996                                    07.80.02.2189,996מפ/ מכרז פומבינורת איסט טכנולוגיות בע"ממחסניותרבעון 20191
               89,590                                    52.50.03.0689,590מפ/ מכרז פומביעין דור מערכות 2009 בע"ממנדף כימירבעון 20191
                     -                                    07.80.02.3188,853מפ/ מכרז פומביפוליקרט טכנולוגיות בע"ממארז פנסיםרבעון 20191
               88,809                                    07.80.02.4188,809מפ/ מכרז פומביממורקס טלקס (ישראל) בע"מרכש תחזוקת שרתים ומארזים לשנת רבעון 20191
               88,616                                    07.80.02.4088,616מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש ותחזוקת יחידות קצה למערבעון 20191
               87,843                                    07.80.02.2287,325מפ/ מכרז פומבירותם בטיחות בע"מערכות נשימהרבעון 20191
               86,969                                    07.80.02.3187,203מפ/ מכרז פומבימתפרות ליאור בע"ממגייםרבעון 20191
               86,382                                    07.80.02.0987,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית שפרעם ארנונהרבעון 20191
               86,323                                    07.80.02.3186,323מש/ מכרז שב"ספרונט ליין לציודכבלי ידרבעון 20191
               85,450                                    07.80.02.0986,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. חבל מודיעיןארנונהרבעון 20191
             103,099                                    07.80.02.3185,157מפ/ מכרז פומביUBR ENTERPRISESמצברי אופטימהרבעון 20191
               82,764                                    07.80.02.1085,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהוט מובייל בע"מדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת הוט מוביילרבעון 20191
               79,527                                    07.80.02.1385,000פו/ פטור ועדהטסט בעכומבחני רישוי בעכו שנת 2019רבעון 20191
               84,311                                    07.80.02.4584,311מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהחומרי בנייה עבור עבודות שיפוץ שונות ברחבי מחוז ירבעון 20191
               84,240                                    07.80.02.1884,240מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מארנק נפה שחוררבעון 20191
             222,653                                    07.80.02.0282,846מפ/ מכרז פומביאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"משינוע - עלות הטסהרבעון 20191
               82,692                                    52.50.03.0682,692מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםתכנון אדריכלי סיגנט זמנירבעון 20191
               83,802                                    07.80.02.3182,653מפ/ מכרז פומביפוליקרט טכנולוגיות בע"מפנסיםרבעון 20191
               82,443                                    07.80.02.4182,632הצעות מחיר/מסגרת זמןבזק החב' הישראלית לתקשודמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת בזקרבעון 20191
               82,623                                    52.50.03.0682,623מפ/ מכרז פומביעין דור מערכות 2009 בע"ממנדף כימירבעון 20191
               81,492                                    07.80.02.0982,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. משגבארנונהרבעון 20191
               81,210                                    07.80.02.0982,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. ראש פינה ארנונהרבעון 20191
               69,456                                    07.80.02.0981,701מפ/ מכרז פומביטי אנד אם שירותי ניקיוןניקיו בר יהודהרבעון 20191
               79,575                                    07.80.02.3081,470מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש מחשב שרת.רבעון 20191
               81,224                                    52.50.03.0680,784מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20191
               80,000                                    52.50.03.0680,000מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלעבודות חשמל פרויקט מב"ט ירבעון 20191
               75,801                                    07.80.02.0980,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית אופקיםארנונהרבעון 20191
               79,509                                    07.80.02.0980,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. מג'ד אל-כרוםארנונהרבעון 20191
               69,725                                    07.80.02.0980,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. מבואות החרמוןארנונהרבעון 20191
               80,000                                    52.50.01.2080,000מפ/ מכרז פומבינועם הרריייעוץ ופיקוח אינסטלציה ומיזוג אוויר תחנת קדמהרבעון 20191
               80,000                                    52.50.01.2080,000מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מהעתקת שיטור עירוני יבנהרבעון 20191
               20,465                                    07.80.02.5780,000מח/ מכרז חשכ"להסעות מוני סיטון בע"משרותי היסעים לשנת 2019רבעון 20191
               78,765                                    07.80.02.4079,912מפ/ מכרז פומביאדיוקום חיפה/אופנבך אופק יואב יצחקתיקון אוזניותרבעון 20191
               79,517                                    07.80.02.4179,517מס/ מכרז סגורי.ב.מ ישראלרכש תחזוקת תוכנת SIEM SECURITYרבעון 20191
               77,940                                    07.80.02.0979,500הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית ערד ארנונהרבעון 20191
               78,961                                    07.80.02.2778,961מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתרכש תיקון נזק במצלמות מחסום המנהרותרבעון 20191
               63,307                                    07.80.02.0978,900הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. פרדס חנה-כרכור ארנונהרבעון 20191
               68,051                                    07.80.02.0978,259הצעות מחיר/מסגרת זמןמקורות חב' מים בע"מתחזוקת מתקן ביוב באתר אשכול בית נטופהרבעון 20191
               78,195                                    07.80.02.1078,195פו/ פטור ועדהמאינד סי.טי.אס בע"מרכש תחזוקת ושדרוג מערכת רישום שיחות לשנת רבעון 20191
               78,039                                    07.80.02.2578,039מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגההכשרות נהיגהרבעון 20191
               74,807                                    07.80.02.0977,500הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית ראש העין ארנונהרבעון 20191
               77,499                                    52.50.01.0377,499מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
               77,215                                    52.50.03.0676,831מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממרחב לכיש אשדודרבעון 20191
               76,310                                    07.80.02.1076,310מח/ מכרז חשכ"לגילת טלקום בע"מרכש שירותי תקשורת לוויניתרבעון 20191
               76,085                                    07.80.02.0976,085הצעות מחיר/מסגרת זמןרשות שדות התעופה בישראלתחזוקת טרמינל 3 נתב"גרבעון 20191
               68,500                                    07.80.02.0975,000פו/ פטור ועדהג.י.ד חניונים ואחזקותשכירת חניות עבור 30 כ"ר למחוז ירושליםרבעון 20191
               74,256                                    07.80.02.3174,816מפ/ מכרז פומביחגור בעמתיקיםרבעון 20191
               74,535                                    07.80.02.4674,786מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20191
               74,706                                    52.50.01.2074,706פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי יחב"מ - התאמותרבעון 20191
               75,787                                    07.80.02.0274,664מפ/ מכרז פומבימצמן את מרוץ מילניום בע"מציוד מיגון לרוכבי אופנייםרבעון 20191
               64,067                                    52.50.03.0674,467מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מהקמת נק' רמת בית שמשרבעון 20191
               65,278                                    07.80.02.0974,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית דימונה ארנונהרבעון 20191
               67,907                                    07.80.02.6773,751הצעות מחיר/מסגרת זמןפדידה שלוםתחזוקת נקודת מעלה אפריםרבעון 20191
               73,710                                    07.80.02.2273,710מפ/ מכרז פומבירז פרוגרס אספקה רפואיתערדלייםרבעון 20191
               73,382                                    07.80.02.2573,457פו/ פטור ועדהלייביו בע"מהשכרת ציוד תקשורתרבעון 20191
               73,411                                    07.80.02.3173,411מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20191
               73,289                                    07.80.02.4173,289מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנה+ציוד נילווהרבעון 20191
               67,953                                    07.80.01.0173,102מפ/ מכרז פומביחשבים ה.פ.סאחזור מידע משפטירבעון 20191
               72,914                                    07.80.02.2572,914מפ/ מכרז פומבירונלייט דיגיטל בע"משעונים לקבוצות ריצהרבעון 20191
               72,851                                    07.80.02.3172,851מפ/ מכרז פומביג.ג. רובוטיקה מתקדמתתיקון מערכות לפתיחת צינורותרבעון 20191
               72,718                                    07.80.02.2772,718מכרז בט"פתים נטקוםרכש תיקונים עקב אירועי ונדליזםרבעון 20191



               63,089                                    07.80.02.3172,533מפ/ מכרז פומביBD MANUFACTURING IMPO EXPO LTDסרבלים חסיני אשרבעון 20191
               72,342                                    52.50.01.2072,342פו/ פטור ועדהוימאזור בעמעב' תשתיות ותחזוקת שערים אום אל פאחםרבעון 20191
               68,768                                    52.50.01.0372,301פו/ פטור ועדהGRIFFEYEתוכנהרבעון 20191
               62,962                                    52.50.01.0571,814פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מתחזוקת והשכרת גנרטורים יהודאירבעון 20191
               70,323                                    52.50.01.2070,325מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק מזגנים והתקנה פרויקט לב תרבעון 20191
               62,478                                    07.80.02.0970,200הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה הכלכלית לקרית גת אשפהרבעון 20191
               70,200                                    07.80.02.0170,200פו/ פטור ועדהכרמל חברה כלכלית של אורכש שימוש במבחני MMPIרבעון 20191
               63,750                                    07.80.02.0970,151פו/ פטור ועדהבית קפה אל - דייעה 2012 בע"משירות חניה לרכבי תחנת באקהרבעון 20191
               60,554                                    07.80.02.5770,000מפ/ מכרז פומביקירוסקאי אגש"ח בע"מאחזקת ציוד מטבחירבעון 20191
               59,739                                    52.50.03.0669,990פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בינוי תחנת לודרבעון 20191
               69,030                                    07.80.02.2269,030מפ/ מכרז פומביאלדן ציוד אלקטרוניקיט לכימות ד.נ.ארבעון 20191
                     -                                    07.80.02.3168,621מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןציפות לאפודיםרבעון 20191
               65,986                                    07.80.02.4068,331מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0167,860פו/ פטור ועדהחיים כרמל אירועים והפקותמפעיל מתקני לונה פארק ומתנפחים רבעון 20191
               65,786                                    07.80.02.0967,316הצעות מחיר/מסגרת זמןמיקדן פטרה בע"מתחזוקת תביעות שרוןרבעון 20191
               59,846                                    07.80.02.2567,078מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"משירותי מטווחרבעון 20191
               67,008                                    07.80.01.5167,008חה / חוזה המשכינרקיס גל הסעות בע"משירותי הסעהרבעון 20191
               66,721                                    07.80.02.3166,721פו/ פטור ועדהמאיפורם בע"מתחזוקות אמצעי שיטוררבעון 20191
                     -                                    07.80.06.0166,409מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 שברולט ספארקרבעון 20191
               66,234                                    07.80.02.4066,234מפ/ מכרז פומביפרונט ליין לציודנרתיקיםרבעון 20191
               66,234                                    07.80.02.4066,234מפ/ מכרז פומביפרונט ליין לציודפיתוח אב טיפוס ורכש של חגור בד לסייררבעון 20191
               65,950                                    52.50.03.0665,950מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
               64,082                                    07.80.02.0965,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית שדרות ארנונהרבעון 20191
               64,989                                    07.80.02.3165,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימיים ע"פ מכרז משטרתי בבסיס בהרבעון 20191
               36,144                                    07.80.08.0164,999מח/ מכרז חשכ"לאימג' סטור מערכות בע"מסריקת תיקיםרבעון 20191
               64,974                                    52.50.03.0664,983פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי בבית נטופה-שיפוץ והחלפת תשתיות מיםרבעון 20191
               64,751                                    07.80.02.2164,750מפ/ מכרז פומבימופת עציון יהודה בע"מלוחות מיגוןרבעון 20191
               64,496                                    07.80.02.2164,496מפ/ מכרז פומביתעשיות מבלטים אנגלנדר יוסף בע"ממחסניותרבעון 20191
               64,350                                    07.80.02.2164,350פו/ פטור ועדהתאר אידיאל קונספטספנסים לאקדחרבעון 20191
               64,138                                    07.80.02.2764,138מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממוקד 110 חולוןרבעון 20191
               62,576                                    52.50.01.0364,100מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20191
               38,343                                    52.50.03.0664,083מפ/ מכרז פומבידן שרון א.ב. מתכננים בע"משירותי תכנון וייעוץ חשמל מגורים מכמרבעון 20191
               63,987                                    52.50.03.0663,987מפ/ מכרז פומבינועם הרריתכנון מערכות מיזוג אויר ואינסרבעון 20191
               63,685                                    07.80.02.0963,800הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. יואבארנונהרבעון 20191
               63,729                                    07.80.02.3163,729מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהארון כליםרבעון 20191
               71,312                                    07.80.02.4663,640פו/ פטור ועדהVERICOM LLCרכש מכשירי וריקוםרבעון 20191
               64,600                                    52.50.03.0663,332מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממש"ק טובה זנגריהרבעון 20191
               63,252                                    07.80.02.0963,252פו/ פטור ועדהאחוזות החוף בע"משרותי חנייהרבעון 20191
               62,712                                    07.80.02.3162,712מפ/ מכרז פומביאג'ילייט ארגונומיה (אי. בי) בע"מכפפותרבעון 20191
               62,528                                    07.80.02.2262,420מפ/ מכרז פומביוורקרמז"פרבעון 20191
               62,333                                    07.80.02.2262,333מפ/ מכרז פומביאופטימיקס בע"ממגדלוררבעון 20191
               61,950                                    07.80.02.2561,950מפ/ מכרז פומביהאוניברסיטה הפתוחההשכלה גבוההרבעון 20191
               61,017                                    07.80.02.3161,017מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמדפים ודלתותרבעון 20191
               60,849                                    07.80.02.3160,849מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20191
               60,681                                    07.80.02.4160,681פו/ פטור ועדהאס פי דאטא בע"מרכש רישוי למערכת מצפן כולל תחזוקה לשנת רבעון 20191
               60,512                                    07.80.02.4160,512פו/ פטור ועדהאקסס ליירס - פורטנוקסרכש רשיונות ותחזוקה לשנה עבור מוצרי רבעון 20191
                     -                                    07.80.02.6160,458מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 טויוטה היילקסרבעון 20191
               58,235                                    52.50.03.0660,451מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעהתקנת גילוי וכיבוי אש בכל הארץרבעון 20191
               60,197                                    07.80.02.2560,197מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןשידריותרבעון 20191
               60,051                                    07.80.02.2760,051מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור מבנה שרוף במכמרבעון 20191
               59,988                                    52.50.03.0660,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי ביטול מאבטחים מחוז דרוםרבעון 20191
               25,548                                    07.80.02.1360,000פו/ פטור ועדהמוסך ציפורי בעממבחני רישוי לרכבי משטרה-נצרתרבעון 20191
               59,998                                    07.80.02.0960,000מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משאיבת ביוב וניקוז מחוז צפוןרבעון 20191
                     -                                    07.80.06.0159,933מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קאיה פיקאנטורבעון 20191
               59,542                                    07.80.02.4559,546פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בינוי אודיטוריום מחוז מרכזרבעון 20191
               59,220                                    07.80.02.3259,220פו/ פטור ועדהיד ושםימי הכנה - משלחת לפוליןרבעון 20191
               58,936                                    07.80.02.4558,936פו/ פטור ועדהספידי קול בע"משכירת ציודרבעון 20191
               58,714                                    52.50.03.0658,714מש/ מכרז שב"סרולן בע"מיבילים עבור פריסה זמנית- תחנת ערועררבעון 20191
               58,559                                    07.80.02.0958,559פו/ פטור ועדהמיקדן חניון פטרה בע"משרותי חנייהרבעון 20191
               58,549                                    07.80.02.2758,549מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מהחלפת לוח חשמל תחנת פ"תרבעון 20191
               58,500                                    07.80.02.3158,500פו/ פטור ועדהאלביט מערכות ל"א וסיגינט אלישרארכש תחזוקת מערכת חסימהרבעון 20191
               58,207                                    07.80.02.0158,207מפ/ מכרז פומביטי אנד אם שירותי ניקיוןשירותי ניקיון מבצע מירון 2019רבעון 20191
               57,925                                    07.80.02.2558,000פו/ פטור ועדהטופ אתגרים (2013) אילתשכירת שרותי מטווחרבעון 20191
               55,940                                    07.80.02.0957,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית ביתר עיליתארנונהרבעון 20191
               56,609                                    52.50.01.2056,609מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"ממתן ייעוץ ותכנון קונסטרוקציה תחנת קדמהרבעון 20191
               56,254                                    07.80.02.1356,540מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכבים - מחוז חוףרבעון 20191
               49,237                                    07.80.02.3156,121מפ/ מכרז פומביUBR ENTERPRISESפרסות גומי לסוסיםרבעון 20191
               56,228                                    52.50.01.0356,021מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20191
               55,560                                    07.80.02.2555,560מפ/ מכרז פומביג'ון ברייס הדרכה בע"מרכש  3 מחזורי קורס OFFICE FOR TECHNICAL SUPPORT Cרבעון 20191
               55,148                                    52.50.03.0655,148מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלעבודות חשמל מוזיאון הנצחה מגרבעון 20191
               42,202                                    07.80.02.0955,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. קצרין ארנונהרבעון 20191
               54,800                                    52.50.01.2054,801פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי כיתות לימוד מ.פ. שועפטרבעון 20191
               54,522                                    07.80.06.0654,522מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מדיגום רכבי משטרת ישראלרבעון 20191
               54,243                                    07.80.02.0254,242מפ/ מכרז פומביאוסטרו חייםכותפותרבעון 20191
               53,996                                    07.80.02.4153,996מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20191
               53,515                                    07.80.02.2553,516פו/ פטור ועדהרבידים המרכז לחינוךסדנאות חינוך למג"ברבעון 20191
               53,301                                    07.80.02.3253,301הכ / התחייבות כספיתמשרד רה"מ כ.דאבטחת המשלחת משלחת מאירבעון 20191
               52,635                                    07.80.02.3152,635הצעות מחיר/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20191
               52,741                                    52.50.01.0352,593מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20191
               52,000                                    52.50.03.0652,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מחיבור תשתיות וביסוס גנרטור באקה אל גארביהרבעון 20191
               51,893                                    07.80.06.0651,893מס/ מכרז סגורמגל הנדסה תקינה ומעבדהייעוץ טכנירבעון 20191
               51,403                                    52.50.03.0651,500מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20191
               51,496                                    52.50.03.0651,496פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת מבנים מחוז חוף- הכשרותרבעון 20191
               51,371                                    52.50.03.0651,371פו/ פטור ועדהבינת יישום מערכותנעילה מבוקרתרבעון 20191
               51,189                                    07.80.02.3151,189מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהרכיבי אלקט'רבעון 20191
               51,086                                    07.80.02.3151,086מפ/ מכרז פומבירשת גרף בע"מתמרורים עבור אגף השיטוררבעון 20191
               51,012                                    52.50.01.0351,012מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש ציוד נילווה לפלאפוניםרבעון 20191
               50,929                                    07.80.02.3050,929פו/ פטור ועדהבינת יישום מערכותתשתיותרבעון 20191
               50,821                                    52.50.03.0650,822מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלתכנון חשמל מבנה מגורים ומבנה חבלה משמר איילוןרבעון 20191
               50,400                                    07.80.02.2550,400פו/ פטור ועדהר.ש.מ. ספורט ובריאותחדר כושר הר חוצביםרבעון 20191
               50,579                                    07.80.02.4150,371מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20191
               47,128                                    07.80.02.1350,258מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכברבעון 20191
               50,193                                    07.80.02.3150,193מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורותרבעון 20191



                     -                                    07.80.06.0650,079מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 20 קיה סידרבעון 20191
               50,018                                    07.80.02.4150,018פו/ פטור ועדהמלם מערכות בע"מרכש עיבוד נתונים שבועי לשנת רבעון 20191
               50,018                                    07.80.02.3050,018פו/ פטור ועדהתאר אידיאל קונספטסבדיקת מסכותרבעון 20191
               49,675                                    07.80.02.5350,000פו/ פטור ועדהיד ושםסיור מודרךרבעון 20191
               11,571                                    07.80.02.2550,000מה/ מנהל הרכבראלי ארט חח.ב. בע"מנהיגה מתקדמת 4 גלגלירבעון 20191
               51,420                                    07.80.02.2250,000מפ/ מכרז פומביטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון מצלמות וידאורבעון 20191
               47,676                                    07.80.02.3150,000מפ/ מכרז פומבימקסימה גזים מיוחדים ומערכות בע"מתחזוקת בלון תצפיתרבעון 20191
               23,287                                    07.80.02.1350,000המ/ הצעת מחירבבלס טצת בע"משטיפת כ"ר לב ת"ארבעון 20191
               49,999                                    07.80.02.1350,000המ/ הצעת מחירדיינה טורבו וואש - נסימוב טטיאנהשטיפת כ"ר דןרבעון 20191
               50,000                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל באזור צפוןרבעון 20191
               47,729                                    52.50.03.0650,000מפ/ מכרז פומביאייזנברג שין בע"מ.עבודות חשמל באזור מרכזרבעון 20191
               50,000                                    07.80.02.4150,000פו/ פטור ועדהאי אס אי-מערכות מומחה תעשיות בע"מרכש תחזוקת רישיונות לוגיסט לשנת רבעון 20191
                  6,622                                    07.80.02.0150,000פו/ פטור ועדהמוזיאון הילדים-חולוןסדנאות נערי מיל"ה פרוייקט מילה ארצי מוזיאון הילדיםרבעון 20191
               17,460                                    52.50.03.0650,000מפ/ מכרז פומביאייזנברג שין בע"מ.עב' חשמל ממד"ה בת יםרבעון 20191
               49,971                                    52.50.03.0650,000מח/ מכרז חשכ"לז.כ. מחקר וסקרים 1989בע"משירותי שמאות מקרקעין לנכסיםרבעון 20191
               49,693                                    07.80.02.1350,000המ/ הצעת מחירגפן שירותיםאחזקה ותיקון מגבהים בסדנאותרבעון 20191
                  7,500                                    07.80.02.0150,000פו/ פטור ועדהרטורנו ע.ר.פרוייקט נערי מילה ברמה הארציתרבעון 20191
               50,000                                    07.80.02.0950,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מאיטום גגות ביח' אוירית ומו"מרבעון 20191
               49,352                                    07.80.02.1350,000המ/ הצעת מחירהמרכיב - שמואל שלם בע"מתיקון / תחזוקה מושבים ברכבי משטרהרבעון 20191
               29,158                                    07.80.02.4050,000מפ/ מכרז פומביב.א.מיקרוגלים בעמרכש תחזוקת מערכות שידור רבעון 20191
               49,854                                    07.80.02.1350,000המ/ הצעת מחירעואודה אדהם,מוחמדתיקון מושביםרבעון 20191
               49,818                                    07.80.02.1350,000המ/ הצעת מחירקיבוץ עין המפרץשרותי תיקון גרוריםרבעון 20191
               49,440                                    07.80.02.1350,000המ/ הצעת מחיראלפסי משהריפוד מושבים אזור דרוםרבעון 20191
               27,203                                    07.80.02.1350,000המ/ הצעת מחירשנהר בן שמעוןתיקון מושבים לאזור הצפוןרבעון 20191
               51,750                                    07.80.02.0950,000המ/ הצעת מחירא.ל.מ. ארגמן בע"משכירת חניות עבור מחוז ירושליםרבעון 20191
               50,000                                    07.80.02.3150,000פו/ פטור ועדהאמקולתחזוקת רובוט שונררבעון 20191
               50,000                                    07.80.02.3150,000פו/ פטור ועדהוידיסקו  בע"מתחזוקת מערכות שיקוףרבעון 20191
               50,000                                    07.80.02.4150,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקופרה טי. אס בע"מתוכנת SHAREGATE לשיירפוינטרבעון 20191
               49,997                                    52.50.01.0349,997המ/ הצעת מחירג. י. אסיפ סחר בע"משרוך אבטחה למצלמות גוףרבעון 20191
               49,982                                    07.80.02.2149,982המ/ הצעת מחירטמיר גומיטקס בע"מרצועות לנשקרבעון 20191
               49,981                                    07.80.02.0949,982פו/ פטור ועדהחניון הבשורה (אלבשארה)שלופה אמלחניה עבור תחנת נצרתרבעון 20191
               49,979                                    07.80.02.0949,979פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' תשתיות מים וביוב -קריסת בריכת ביוב מחוז דרוםרבעון 20191
               49,959                                    07.80.02.4149,959הצעות מחיר/מסגרת זמןויטק  בעמרכש סורק מיקרופיש כולל 3 שנות אחריותרבעון 20191
               49,959                                    52.50.01.0449,959מפ/ מכרז פומבימכמש אלקטרוניקה ומעגליםעבודות אלקטרוניקהרבעון 20191
               49,915                                    07.80.02.1049,916פו/ פטור ועדהאי.או.אס פתרונות משרדתחזוקת מכונות ביול 2019רבעון 20191
               49,839                                    52.50.03.0649,839מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.3149,548מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןפיתוח אפוד לשיטור הימירבעון 20191
               49,541                                    07.80.02.1049,541פו/ פטור ועדהאי וי קום בע"מתחזוקת מערכת ניהול והפצת וידאו משודר ממסוקרבעון 20191
               49,280                                    07.80.02.0349,280פו/ פטור ועדהים חניונים קריית הלאום ראשון לציוןחניות בימש ראשלצרבעון 20191
               49,083                                    07.80.02.2149,083מפ/ מכרז פומביממטקס ישראל בע"ממערכת שידור מורחב+לביש100רבעון 20191
               49,001                                    07.80.02.3149,001מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מתחזוקות אמצעי שיטוררבעון 20191
               48,993                                    07.80.02.0148,993מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"מתשורה מטען לנייד עבור טירונים מגרבעון 20191
                  8,588                                    07.80.02.2548,731פו/ פטור ועדהקיבוץ ניר עםשירותי מטווחרבעון 20191
               48,312                                    52.50.01.0348,312הצעות מחיר/מסגרת זמןגטר גרופ בע"מרכש מקלדת טאבלטרבעון 20191
               11,833                                    52.50.03.0648,103מפ/ מכרז פומביעין דור מערכות 2009 בע"מתעלות ומנדפיםרבעון 20191
               47,999                                    07.80.02.2547,999המ/ הצעת מחירראם ספורט ומחנאות 2013תיק ספורט לפעילויות מיזם הבריאותרבעון 20191
               47,755                                    52.50.03.0647,755מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
               47,666                                    52.50.01.0347,666מח/ מכרז חשכ"לכיוונים- אמנון סוכובלנסקימקרנים ניידים ונייחיםרבעון 20191
               31,400                                    07.80.02.5747,500מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משרותי הסעות לשנת 2019רבעון 20191
               30,640                                    07.80.02.5747,500מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משרותי הסעות משכוכית אזור ברבעון 20191
               47,470                                    07.80.02.0947,470פו/ פטור ועדההחברה לפיתוח נצרת עילית בע"משרותי חנייהרבעון 20191
               47,385                                    07.80.02.3847,385המ/ הצעת מחיריערים -כרם ניהול בתי מלון בע"מיום עיון בחירותרבעון 20191
               24,804                                    52.50.03.0646,800מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'היתר עבור מדידה מעגל תנועה משמר איילוןרבעון 20191
               40,402                                    07.80.02.0946,800פו/ פטור ועדהתפוז ייזום ופיתוח תחנות בע"מחניותרבעון 20191
               39,287                                    07.80.02.5746,800מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהסעים פרוייקט מילה ברמה הארציתרבעון 20191
               46,700                                    52.50.03.0646,700מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
               46,332                                    07.80.02.3246,332מפ/ מכרז פומבישוגוןתיקים למשלחות לפולין - 2019רבעון 20191
               44,897                                    07.80.02.3046,120מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20191
               46,072                                    07.80.02.4146,072פו/ פטור ועדהדסל טכנולוגיות בע"מרכש קבלת מידע על עומסי תנועה לשנת רבעון 20191
               45,253                                    07.80.02.0946,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבקה אל גרביהארנונהרבעון 20191
               45,826                                    07.80.02.0945,826פו/ פטור ועדהג'בארין ח'לילשירות חניית רכבים - תחנת א א פחםרבעון 20191
               45,800                                    07.80.02.0145,800פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםערב גיבושרבעון 20191
               45,630                                    52.50.01.0445,630מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווה+מחשביםרבעון 20191
               46,483                                    07.80.02.3145,527מפ/ מכרז פומבימפרולייטמשקפתרבעון 20191
               43,530                                    07.80.02.2245,313המ/ הצעת מחירSEMOPTICS LTDערכה לבדיקת שרידי ירירבעון 20191
               45,001                                    07.80.02.2545,001פו/ פטור ועדהיורם בן יהודהמוקד תמיכה לקצינים בכיריםרבעון 20191
               45,000                                    07.80.02.0945,000פו/ פטור ועדהתפארת העיר- חברה לבניין להשקעותחניה בימ''ש פתח תקווהרבעון 20191
               11,106                                    52.50.03.0645,000מפ/ מכרז פומבינועם הרריתכנון מיזוג מרדמ משמר איילוןרבעון 20191
               45,000                                    07.80.02.0945,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' איטום גגות מחוז חוףרבעון 20191
               44,999                                    07.80.02.3144,999מפ/ מכרז פומבימכמש אלקטרוניקה ומעגליםעבודות אלקטרוניקה עבור רובוטיםרבעון 20191
               45,122                                    52.50.01.0444,985מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20191
               44,910                                    07.80.02.2544,910מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרשוברים לשוטר מצטיין בבטיחותרבעון 20191
               44,829                                    52.50.01.2044,851פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי חדר סיירים קרית גתרבעון 20191
               42,745                                    07.80.02.2544,803פו/ פטור ועדהמכבי שירותי בריאותאגרת מיון עבור מתן טיפול רפואי לשוטרים שנפצעו בתפקרבעון 20191
               44,000                                    07.80.02.0144,000פו/ פטור ועדהתיאטרון בית לסין בדיזערב הוקרה למתנדביםרבעון 20191
               43,407                                    52.50.03.0643,933מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהתקנת גילוי וכיבוי אש מנדפים אזור דרוםרבעון 20191
               43,334                                    52.50.01.0343,334מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
               43,056                                    07.80.02.3143,056המ/ הצעת מחיראשדוד ים בע"מאסדותרבעון 20191
               43,225                                    52.50.01.0343,010מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מנעוריםרבעון 20191
               42,971                                    52.50.01.2042,986פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי בכפר יאסיףרבעון 20191
               42,872                                    07.80.02.2542,875מפ/ מכרז פומביג'ון ברייס הדרכה בע"מרכש קורס  ADVANCED SQL FORרבעון 20191
               39,862                                    07.80.02.2542,735פו/ פטור ועדהתאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תאבדיקות רפואיות לעובדי טייסרבעון 20191
               42,731                                    07.80.02.4642,731מפ/ מכרז פומבייעיל די.סי.אס.בעמחלפים לממל''זרבעון 20191
               42,705                                    52.50.01.0442,705מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
               38,906                                    07.80.02.2242,561מפ/ מכרז פומבימקסימה גזים מיוחדים ומערכות בע"מבלוני גז שוניםרבעון 20191
               37,800                                    52.50.03.0642,559מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
               42,554                                    07.80.02.4142,554מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
               38,289                                    07.80.02.5642,545מפ/ מכרז פומביBD MANUFACTURING IMPO EXPO LTD ערכות מיגון לפיזור הפגנות והפרות סדררבעון 20191
               42,418                                    07.80.02.2142,418מפ/ מכרז פומבימופת עציון יהודה בע"מלוחות מיגוןרבעון 20191
               42,120                                    07.80.02.2542,120מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורהרבעון 20191
               38,610                                    07.80.02.0941,629פו/ פטור ועדהסידאת בע"מחניותרבעון 20191
               41,599                                    07.80.02.4541,599מפ/ מכרז פומבימלכות וקסברגר בע"מתשורה לפסח עבור כלל שוטרי להברבעון 20191
               41,184                                    07.80.02.3041,184מפ/ מכרז פומבימופת עציון יהודה בע"מלוחות מיגוןרבעון 20191



               40,950                                    07.80.02.4540,950מח/ מכרז חשכ"לאוליטק ש.ב.א. בע"מרכש רולררבעון 20191
               40,673                                    07.80.02.3140,773מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללותרבעון 20191
               40,587                                    07.80.02.2240,587מפ/ מכרז פומבימוצרי פוליאטילן ופלסטיק (אמיר אשד)מז"פרבעון 20191
               38,439                                    07.80.02.0940,541הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז הפעמון-חברה לניהול ואחזקה בעתחזוקת מרכז הפעמון מועדון גימלאים ירבעון 20191
               40,399                                    07.80.02.0140,400מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לפסח מתנדבי אגף התנועהרבעון 20191
               40,365                                    07.80.02.2540,365המ/ הצעת מחיראמה אמרהנחייהרבעון 20191
               40,713                                    07.80.02.4140,239מח/ מכרז חשכ"לבזק בינלאומי בע"מרכש תחזוקה AV עמדת קצה רבעון 20191
               39,897                                    07.80.02.2540,000המ/ הצעת מחירטריגו בע"משירותי הדרכות נהיגה מבצעית מתקדמתרבעון 20191
                  3,019                                    07.80.02.0940,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. מבשרת ציוןארנונהרבעון 20191
               40,000                                    07.80.02.4640,000פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מתיקון מכשירי ינשוףרבעון 20191
               33,208                                    07.80.02.0940,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. מבשרת ציון ארנונהרבעון 20191
               39,507                                    07.80.02.3740,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןתיקון מערכות תצפיתרבעון 20191
               39,999                                    52.50.03.0640,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון קונס' חניות משמר איילוןרבעון 20191
               40,000                                    07.80.02.2540,000המ/ הצעת מחירמגן דוד אדוםקורס חובשים/ נהגי אמבולנסרבעון 20191
               24,354                                    07.80.02.1040,000פו/ פטור ועדהחברת דואר ישראל בע"מרכש שירות שליחת מברקים בדואר ישראלרבעון 20191
               40,000                                    07.80.02.2240,000פו/ פטור ועדהארמודיה ישראל בע"מהשתתפות בכנס סייברטק עבור יחרבעון 20191
               39,998                                    52.50.03.0639,998פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי דלתות וסורגים תחנת ערדרבעון 20191
               39,950                                    07.80.02.0939,950המ/ הצעת מחירמזרחי יוסףהדברה באזור ירושלים ות"ארבעון 20191
               39,487                                    07.80.02.4639,488פו/ פטור ועדהאהוד אנגלרכישת מד גובהרבעון 20191
               30,383                                    07.80.04.8139,280פו/ פטור ועדהLEXIS NEXIS BUSINESSשירותי מידע פיננסייםרבעון 20191
               38,473                                    07.80.02.0939,200הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. חוף אשקלוןארנונהרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.4039,066מפ/ מכרז פומביאל סייט בע"מרכש תחזוקת מערכת שידור וידאו מרובת סימיםרבעון 20191
               38,547                                    07.80.02.0939,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. קדימה-צורן ארנונהרבעון 20191
               39,146                                    07.80.02.4138,985מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20191
               38,967                                    07.80.02.4138,967מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מרכש מדפסת כרטיסיםרבעון 20191
               33,914                                    07.80.02.0938,776הצעות מחיר/מסגרת זמןרשות שדות התעופה בישראלתחזוקת נק' גשר אלנבירבעון 20191
               38,800                                    52.50.01.0338,704מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20191
               38,322                                    07.80.02.4038,322פו/ פטור ועדהפ.ס.ק  ווינד טכנולוגיות בע"מהקמה תרניםרבעון 20191
               37,361                                    07.80.02.0938,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. כפר-כנאארנונהרבעון 20191
               37,468                                    07.80.02.0938,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. מנשהארנונהרבעון 20191
               35,013                                    07.80.02.0338,000פו/ פטור ועדהאושירה בע"משירותי חניהרבעון 20191
               37,734                                    52.50.03.0638,000מפ/ מכרז פומבינועם הרריתכנון אינסט'+מיזוג מטבח משמר איילוןרבעון 20191
               37,908                                    07.80.02.0937,908פו/ פטור ועדהשותפות נכסי לב הגבעהחניה- בימ''ש ירושליםרבעון 20191
               37,644                                    07.80.02.3137,644פו/ פטור ועדהספידי קול בע"משכירת ציוד לטקס נופלים של מערך החבלהרבעון 20191
               21,808                                    07.80.02.1137,132מפ/ מכרז פומבימכבסת מלבין הצפון בע"מכביסותרבעון 20191
               37,065                                    07.80.02.4137,065פו/ פטור ועדהטופ שיא שרותי יעוץרכש תחזוקת תוכנת מערכת מבחני גיוסרבעון 20191
               37,009                                    07.80.02.2237,009מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20191
               36,860                                    07.80.02.2236,860מפ/ מכרז פומביאליקל בע"ממז"פרבעון 20191
               36,773                                    07.80.02.2736,773מכרז בט"פתים נטקוםרכש תיקון ונדליזם - צומת הכניסה לטירה רבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0136,716המ/ הצעת מחירג.ס. אירועים וקייטרינגנשף פורים לתחנת מוריהרבעון 20191
               36,487                                    07.80.02.3136,601מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מהתקנת גופי תאורה בתחנת קריית מלאכירבעון 20191
               35,992                                    52.50.03.0636,581מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20191
                     -                                    07.80.06.0636,418מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 7 סקודה אוקטביהרבעון 20191
                     -                                    07.80.06.0636,322מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 8 סיטרואן C4רבעון 20191
               36,155                                    07.80.02.2536,200המ/ הצעת מחירארועים בנצר - אגודה שיסדנא רמ"דיםרבעון 20191
               36,180                                    07.80.02.4536,180פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהיום האישה מחוז ת"ארבעון 20191
               36,095                                    52.50.03.0636,095מש/ מכרז שב"סרולן בע"מאספקת מכולה יחידת חילוץ עציוןרבעון 20191
               35,694                                    07.80.02.2535,695מפ/ מכרז פומביג'ון ברייס הדרכה בע"מרכש מחזור נוסף לקורס POWERSHELLרבעון 20191
               34,925                                    52.50.01.0335,627מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20191
               35,614                                    07.80.02.2735,614מכרז בט"פתים נטקוםונדליזם צומת שפיהרבעון 20191
               35,315                                    52.50.01.2035,318מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל טובא זנגריהרבעון 20191
               35,022                                    52.50.03.0635,227מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש  שרת מחשברבעון 20191
               35,215                                    07.80.02.2535,215מפ/ מכרז פומביבש גל (שבא)רכש מזרנים הגנה עצמיתרבעון 20191
               35,129                                    07.80.04.8135,129מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקהקרן להלבנת הוןרבעון 20191
               35,135                                    07.80.02.1335,100מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)קרניז שילוט תחנת דלק יהודאירבעון 20191
               35,100                                    52.50.01.0335,100מפ/ מכרז פומבירדלר בעמדגום תושבת למדפסת הדסרבעון 20191
               32,076                                    07.80.02.2135,001מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מסוללהרבעון 20191
               24,544                                    07.80.02.5735,001מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מהסעים פרוייקט מילה הארציתרבעון 20191
               30,363                                    07.80.02.0935,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. קרית ארבע ארנונהרבעון 20191
               29,948                                    07.80.02.0935,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית רהט ארנונהרבעון 20191
               20,168                                    52.50.03.0635,000מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלתכנון חשמל מרד"מ משמר איילוןרבעון 20191
               35,000                                    07.80.02.0135,000פס/ פטור סגן חשבפרופ' נחשון מירןמבדקי מיוןרבעון 20191
               30,001                                    07.80.02.5735,000מח/ מכרז חשכ"למסיעי שאשא בע"משרותי הסעות לשנת 2019רבעון 20191
               35,000                                    52.50.01.0535,000מפ/ מכרז פומביגני קדם בע"מעב' גינון והכשרת שטח בית אלחנןרבעון 20191
               34,866                                    52.50.03.0634,866מפ/ מכרז פומביעל רד הנדסת מעליות (1992) בע"משדרוג מעלית משא בתחנת פתח תקווהרבעון 20191
               34,680                                    07.80.02.2534,680מפ/ מכרז פומביג'ון ברייס הדרכה בע"מרכש קורס אבטחת איכות ומתודולוגיות בדיקת תוכנהרבעון 20191
               33,009                                    07.80.02.0934,617מפ/ מכרז פומביטי אנד אם שירותי ניקיוןניקיון נהללרבעון 20191
               34,349                                    07.80.02.0134,349מפ/ מכרז פומבימלכות וקסברגר בע"מתשורה לפסחרבעון 20191
               34,345                                    07.80.06.0634,345מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מ התאמת תרנים – מג"ב/חטיבה טקטית לרסטהרבעון 20191
               27,846                                    07.80.02.1334,340פס/ פטור סגן חשבעולם השטח-רסוני רועיתחזוקת נגררים באילתרבעון 20191
               34,340                                    07.80.02.2534,340מפ/ מכרז פומביבלאק אופס- פרנקל רן אוריעזרי אימון לירירבעון 20191
               34,328                                    07.80.02.6734,328הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ש. אדיר בע"מ תחזוקת מבנה תביעות דרוםרבעון 20191
               28,973                                    07.80.02.0934,200הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית נשרארנונהרבעון 20191
               34,086                                    07.80.02.0934,200הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. רמת נגב ארנונהרבעון 20191
               34,129                                    07.80.02.2734,129מכרז בט"פתים נטקוםתיקון ונדליזם- כביש 65 (ק''מ רבעון 20191
               34,018                                    52.50.03.0634,018מס/ מכרז סגורתדיראן טלקום שירותי תקשרכש מערכת הקלטה.רבעון 20191
               33,930                                    07.80.02.2533,930פו/ פטור ועדהסברס יזמות וייצוג בע"מאומןרבעון 20191
               20,358                                    07.80.02.0133,930פו/ פטור ועדהג'יניוס 11השתלמות מקצועיתרבעון 20191
               33,930                                    07.80.02.0133,930המ/ הצעת מחיריניב צדוקשירותי בימוי והפקה לטקס יום הזיכרון לחללי מרבעון 20191
               33,630                                    07.80.02.0133,630פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינהרבעון 20191
               33,485                                    52.50.03.0633,319מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהזמנה עבור סיגנט הר חוצביםרבעון 20191
               33,256                                    07.80.02.4633,256מפ/ מכרז פומביוידאוסטחצובה למצלמות סיירתרבעון 20191
               33,228                                    07.80.01.5133,228חה / חוזה המשכימ. א. גולןשירותי הסעהרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.3133,195מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםנשקרבעון 20191
               32,994                                    07.80.02.2232,994המ/ הצעת מחירפוטרמן ייזום ניהול ושיווק בע"מ CSIבקבוקוניםרבעון 20191
               32,581                                    07.80.02.5732,868מפ/ מכרז פומבימכבסת מלבין הצפון בע"מכביסותרבעון 20191
               32,854                                    07.80.02.3132,854מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנסי ראש ליחידות חילוץרבעון 20191
               32,854                                    07.80.02.3132,854מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנסי ראש ליחידות חילוץרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0132,840פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20191
               32,500                                    52.50.03.0632,559פו/ פטור ועדהבינת יישום מערכותנעילה מבוקרתרבעון 20191
               27,290                                    07.80.02.2532,555המ/ הצעת מחיראדוויס נכסי איכות בע"מסדנאותרבעון 20191
               32,397                                    07.80.02.3132,397מפ/ מכרז פומביאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מנעליים עבור מתנדבי שיטור ימירבעון 20191
                     -                                    07.80.02.3132,292המ/ הצעת מחיראשדוד ים בע"מאסדות הצלהרבעון 20191



               31,261                                    07.80.02.0932,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעיריית אלעדארנונהרבעון 20191
               31,314                                    07.80.02.0932,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. גבעת זאב ארנונהרבעון 20191
               32,000                                    07.80.02.0132,000המ/ הצעת מחיראשת ארגון שרותי תירותסיור לימודירבעון 20191
               31,902                                    52.50.03.0631,994מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםנתביםרבעון 20191
               31,927                                    07.80.02.3131,927מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מרכש רחפניםרבעון 20191
               31,735                                    07.80.02.4131,735פו/ פטור ועדהסילבר-נט מערכות מחשביםתחזוקת מערכת לקליטת נתוני בנקים לשנת רבעון 20191
               31,605                                    07.80.02.2531,605הכ / התחייבות כספיתהמדפיס הממשלתיהדפסת 1500 ספרים "משטרת ישראל בשביל ישראלרבעון 20191
               31,590                                    07.80.02.2231,590מפ/ מכרז פומביוורקרכפפותרבעון 20191
               22,890                                    52.50.03.0631,470מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהיתר לפרגולה מרחב שרוןרבעון 20191
               31,449                                    07.80.02.0931,449פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת בניין כלל קומה 5 (תחזוקה פנימיתרבעון 20191
               31,431                                    07.80.02.0131,431מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים תחנת שרתרבעון 20191
                     -                                    07.80.06.0631,216מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 6 אוקטביהרבעון 20191
               31,199                                    52.50.03.0631,199מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירעבור מכרז תגמיריםרבעון 20191
               31,862                                    52.50.03.0630,888מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים קעוריםרבעון 20191
               30,011                                    52.50.03.0630,466מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש מחשבי שרתי מחשברבעון 20191
               21,996                                    07.80.02.3130,420מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור מכמ"שרבעון 20191
               30,326                                    07.80.02.2730,326פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מביצוע תיקון שער מטה ארצי ירבעון 20191
               30,210                                    52.50.03.0630,210מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממסמר אחרון מרחב לכישרבעון 20191
               30,186                                    07.80.02.4030,186מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש כבל נתונים USB TYPE Cרבעון 20191
               30,189                                    52.50.01.0330,087מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20191
               30,057                                    07.80.02.2230,057מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללותרבעון 20191
               30,000                                    07.80.02.0930,000מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משאיבות ביוב באזור מרכזרבעון 20191
               26,882                                    07.80.01.5430,000חה / חוזה המשכיבית אגד- מח' לקוחותנסיעות בתפקידרבעון 20191
               30,000                                    07.80.02.3130,000פס/ פטור סגן חשבהרשות לחינוך והכשרה ימייםקורס הישרדות בים שיטור ימירבעון 20191
               29,955                                    07.80.02.5730,000מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)טפטרבעון 20191
                  6,733                                    07.80.02.2130,000מפ/ מכרז פומביפ.א.ב. ייצור וייבואביצוע עבודות מכניותרבעון 20191
               12,404                                    07.80.02.1330,000פו/ פטור ועדהכלמוביל בע"מפר תיקון רכבי מרצדס ואריורבעון 20191
               30,000                                    07.80.02.4630,000פו/ פטור ועדהלובינסקי דוד בע"מהתקנת מע' דבורה ע"ג אופנוע רבעון 20191
               27,070                                    07.80.02.0930,000מפ/ מכרז פומביגני קדם בע"מגינון מחוז ש"י 2019רבעון 20191
               29,949                                    07.80.02.5730,000מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"מתחזוקה ציוד מחנה ולינהרבעון 20191
               26,435                                    52.50.03.0630,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהגיחון מפעלי מים וביובהגדלת חיבור מים , מב"ט י-םרבעון 20191
               29,999                                    52.50.03.0630,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
               30,000                                    52.50.03.0630,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
               30,000                                    07.80.02.4030,000מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש תיקון מכשירי קשררבעון 20191
               30,000                                    07.80.02.0130,000המ/ הצעת מחיריד דוד ונציה בע"משכירת אולם וכלכלה נשף פוריםרבעון 20191
                  4,311                                    52.50.01.0530,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםיועץ בטיחות פרויקט יהודאירבעון 20191
               26,104                                    52.50.03.0630,000פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלהגדלת חיבור חשמל עבור מברבעון 20191
               29,999                                    07.80.02.2230,000המ/ הצעת מחיראי. די. אר. אינבוקסמדיה בע"מ שירותי הקמת מערך ניו מדיהרבעון 20191
               29,999                                    07.80.02.4529,999פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בינוי מחת"ק שדות.רבעון 20191
               29,999                                    07.80.02.0129,999מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורותרבעון 20191
               29,952                                    07.80.02.2529,952המ/ הצעת מחירחן גיאו/או מיריסדנאות לתכנון כלכלירבעון 20191
               51,948                                    07.80.02.0129,905פו/ פטור ועדהבלס מלכיאל ו/או תרצהבלס- יועץ מפכ"לרבעון 20191
               28,520                                    07.80.02.0129,900פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי תחנת קדמהרבעון 20191
               29,805                                    07.80.02.4129,805מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
               29,755                                    07.80.02.0929,755מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל בבה"ד מג"ברבעון 20191
               29,718                                    07.80.02.2229,718מפ/ מכרז פומביוורקרמז"פרבעון 20191
               29,404                                    07.80.02.4129,429פו/ פטור ועדהמ.י.ה. מחשבים בעמרכש תחזוקה ורישוי של תוכנת רבעון 20191
               29,419                                    52.50.03.0629,418מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
               28,815                                    52.50.03.0629,405מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםנתביםרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0129,250פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהיום האישהרבעון 20191
               29,250                                    07.80.02.0129,250מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות לשוטרים מצטיינים במחוזותרבעון 20191
               29,250                                    07.80.02.2229,250המ/ הצעת מחירטי.ג'י.אם (ג.מ אריזות) בע"מערכת ט"ארבעון 20191
               29,250                                    07.80.02.2529,250המ/ הצעת מחירגומא המרכז הישראלי לגישור ואימוןקורס גישור עבור אגף השיטוררבעון 20191
               15,312                                    07.80.02.5629,250מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהסעים פרוייקט שחקים ברמה הארציתרבעון 20191
               15,005                                    07.80.02.3129,250פו/ פטור ועדהא.ר למינייטד בע"מייעוץרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.3129,203מש/ מכרז שב"ספרונט ליין לציודכבלי רגלרבעון 20191
               27,911                                    07.80.02.3129,035מפ/ מכרז פומביSTEINER OPTIK GMBHרכש משקפות וחצובות למשקפות ולמצלמותרבעון 20191
               29,016                                    07.80.02.1729,016הצעות מחיר/מסגרת זמןלול טי. וי בע"מרכש שרותי הטסהרבעון 20191
               28,993                                    07.80.02.4028,993מפ/ מכרז פומביאדר מיארה בע"מרכש תיקון מערכות שמערבעון 20191
                     -                                    07.80.02.5728,793מח/ מכרז חשכ"לקבוצת שגריר שירותי רכבשירותי דרירותרבעון 20191
               28,763                                    07.80.02.5728,763מפ/ מכרז פומבית.ד.ל בע"מעב' תחזוקה משרד אמ"ש לכישרבעון 20191
               28,599                                    52.50.03.0628,600מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםעב' תכנון אדריכלות מ.פ. שועפטרבעון 20191
               28,476                                    07.80.02.4528,476מפ/ מכרז פומביגני קדם בע"מעב' גינון והכשרת שטח מעבדת זיהוי ורכברבעון 20191
               28,269                                    07.80.02.0128,269פו/ פטור ועדהאוליב שואו בע"מ-מופעיםהופעהרבעון 20191
               28,139                                    07.80.02.0928,139מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מבדיקת הארקות בלוחות חשמל ראשיים בבסיסי מגרבעון 20191
               28,080                                    07.80.02.3128,080מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"ממדליה +קופסא למתנדבים פורשיםרבעון 20191
               25,435                                    07.80.02.5728,080מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"מפרוייקט נערי מילה ברמה הארציתרבעון 20191
                  9,337                                    52.50.03.0628,000מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלתכנון משמל מטבח משמר איילוןרבעון 20191
               27,920                                    07.80.02.4527,920פו/ פטור ועדהאדם גרופ- ישראל ואור אדם בע"מ.יום האישה מחוז מרכזרבעון 20191
               27,895                                    52.50.01.2027,895מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)עיצוב חדר הדרכה ש"ירבעון 20191
               27,676                                    07.80.02.2527,676מח/ מכרז חשכ"לרוני אפיקשמאותרבעון 20191
               27,632                                    07.80.02.6727,632הצעות מחיר/מסגרת זמןבית מצפה - מרציאנו שרליתחזוקת מבנה תביעות ש"י בית מצפה ירבעון 20191
               25,764                                    07.80.02.0927,500הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית אום-אל-פחםארנונהרבעון 20191
               27,396                                    52.50.03.0627,396מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלעב' פיקוח עליון עבור תכנון חשמל סיגנט זמנירבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0127,300פו/ פטור ועדהבתי קולנוע תאטראות בע"מהפנינג פורים מחוז ש"ירבעון 20191
               27,137                                    07.80.02.4627,137פו/ פטור ועדהספידי קול בע"משכירת אוהליםרבעון 20191
               26,685                                    07.80.02.0927,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית אל-טירהארנונהרבעון 20191
               26,953                                    52.50.03.0626,953פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי מיגון קרינה תחנת אום אל פאחםרבעון 20191
               26,779                                    52.50.03.0626,779מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
               26,454                                    07.80.02.3126,454מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20191
               26,395                                    07.80.02.0926,395פו/ פטור ועדהימית אף.אס. בע"משרותי חנייהרבעון 20191
               26,282                                    52.50.01.2026,291מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל חשבות מטאר יםרבעון 20191
               26,182                                    07.80.02.0226,182המ/ הצעת מחיראם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מביגודרבעון 20191
               17,068                                    07.80.02.5726,059מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהסעים פרוייקט מילה ברמה הארציתרבעון 20191
               18,135                                    07.80.02.2526,009מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהלימודי נהיגה לבט"פרבעון 20191
               26,000                                    07.80.02.0326,000פו/ פטור ועדההחברה הכלכלית לאילת בע"משכירת שירותי עגינהרבעון 20191
                  6,701                                    07.80.02.3826,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב/ אטו"ב בחירות לכנסת הרבעון 20191
               26,000                                    07.80.02.0126,000המ/ הצעת מחירעדיה השקעות בע"משכירת אולם וכלכלה  פוריםרבעון 20191
               10,642                                    07.80.02.5726,000המ/ הצעת מחיראבו מוך עלא אלדיןשירות שטיפת רכבים משטרתיים רבעון 20191
               25,989                                    07.80.02.0925,989מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מחיבור מכולות לרשת החשמלרבעון 20191
               25,974                                    07.80.02.2125,974מפ/ מכרז פומביפ.א.ב. ייצור וייבואנרתיקיםרבעון 20191
               25,872                                    07.80.02.0125,922פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי איו"שרבעון 20191
               25,821                                    07.80.01.5125,909חה / חוזה המשכידן תחבורה ציבוריתנסיעות עבצ"ים בתחבורה ציבורית דןרבעון 20191



                     -                                    07.80.02.3125,897מש/ מכרז שב"ספרונט ליין לציודכבלי יד עבור אגף השיטוררבעון 20191
               25,890                                    07.80.02.3125,885מפ/ מכרז פומביפרונט ליין לציודנרתיקיםרבעון 20191
               25,875                                    07.80.02.2525,875מפ/ מכרז פומביעמותת עמ"ךטיפול נפשי לשוטריםרבעון 20191
               25,786                                    07.80.02.2525,786מפ/ מכרז פומביש.א.ג.שרותי רפואה בעמדפיברילטור לתחנות ומרפאותרבעון 20191
                     -                                    07.80.06.0625,599מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה לנדקרוזררבעון 20191
               25,506                                    52.50.01.0325,506מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש אוזניות סטריאופוניות לפלאפוןרבעון 20191
               25,501                                    52.50.01.2025,502פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' פיתוח לתיקון שער במעבדת רובוטים  חוףרבעון 20191
               25,389                                    52.50.01.0525,389מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש מחשביםרבעון 20191
               25,307                                    07.80.02.4025,307מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממולטימדיהרבעון 20191
                  6,318                                    07.80.02.0925,272פו/ פטור ועדהקסם מילניום בע"מחניית בימ''ש באר שבערבעון 20191
               25,272                                    07.80.02.4625,272מפ/ מכרז פומבייעיל די.סי.אס.בעמתיקון ממל''זרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0125,246פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי בנימין + משל"ט לאילתרבעון 20191
               24,653                                    52.50.01.0325,148מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0125,128מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכברבעון 20191
               23,408                                    07.80.02.0925,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. גוש עציוןארנונהרבעון 20191
               15,545                                    07.80.02.0325,000הצעות מחיר/מסגרת זמןועד הביתועד ביתרבעון 20191
               19,241                                    07.80.02.0925,000מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משרותי שאיבת ושטיפת ביוב וניקוז בכל הארץרבעון 20191
               25,000                                    52.50.01.2025,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל מרחב דודרבעון 20191
               24,951                                    07.80.02.3124,951מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מתשורה עבור ילקמ ארצי וילקמ שוטף צמידים וסרגליםרבעון 20191
               24,229                                    07.80.02.4124,666פו/ פטור ועדהקומפיוטר סי דאטה בע"מהסכםרבעון 20191
               24,664                                    07.80.02.3024,664מש/ מכרז שב"ספרונט ליין לציודכבלי יד עבור אגף השיטוררבעון 20191
               24,501                                    07.80.02.2224,501מפ/ מכרז פומביעין דור מערכות 2009 בע"מתעלות PVCרבעון 20191
               24,459                                    07.80.02.0124,467מפ/ מכרז פומבימידע שיווקי סי.אי יועצים בע"מסקר תחנות 2019רבעון 20191
               24,465                                    07.80.02.0124,465מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים - יחידות ותחנות מחוז חוףרבעון 20191
               17,724                                    52.50.01.0324,425מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מר' מנ"ט ירושליםרבעון 20191
               24,336                                    07.80.02.0124,336המ/ הצעת מחיראוהד מנורסדנארבעון 20191
               24,231                                    07.80.02.0224,231מפ/ מכרז פומביפריוטקס בע"מכומתות מגברבעון 20191
               24,196                                    07.80.02.0924,196פו/ פטור ועדהימית אף.אס. בע"מחניות בימ''ש חיפהרבעון 20191
               24,150                                    07.80.02.0124,150פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה טיול חטיבת התכנוןרבעון 20191
               24,096                                    07.80.02.3124,096מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחרבעון 20191
               18,069                                    07.80.02.1024,053פו/ פטור ועדהביפר תקשורת ישראל בע"מרכש תחזוקת מערכות התראה רערבעון 20191
               24,018                                    07.80.02.4624,018מפ/ מכרז פומבייעיל די.סי.אס.בעמחלפים לממל''זרבעון 20191
               17,376                                    07.80.02.0924,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית טירת כרמלארנונהרבעון 20191
               24,000                                    52.50.03.0624,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
               23,902                                    07.80.02.3123,902מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמחסןרבעון 20191
               23,868                                    07.80.02.5023,868הצעות מחיר/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20191
               23,790                                    07.80.02.3123,790מש/ מכרז שב"סרולן בע"ממבנה לשומר תחנת מעלה אדומיםרבעון 20191
               23,587                                    07.80.02.3123,587מפ/ מכרז פומביפובוס אינטרנשיונל בע"מפונדהרבעון 20191
               22,953                                    07.80.02.0923,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. בני שמעון ארנונהרבעון 20191
               23,400                                    07.80.02.2523,400פס/ פטור סגן חשבטל פארם בע"משירותי טלויזיה למאושפזיםרבעון 20191
               23,400                                    07.80.02.0123,400המ/ הצעת מחיררביטל ויטלזון יעקבסהופעה סטנדאפרבעון 20191
               11,517                                    07.80.02.5623,400מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"מהסעים פרוייקט שחקים ברמה הארציתרבעון 20191
               23,378                                    07.80.02.4123,378מח/ מכרז חשכ"לקולפלו תוכנה בע"מרכש שעות ייעוץ למנהל פרוייקטרבעון 20191
               23,283                                    07.80.02.2523,283המ/ הצעת מחירמרכז גבים לגשור בע"מקורס גישוררבעון 20191
               23,171                                    07.80.02.2523,171פו/ פטור ועדהחאן השיירותסיור לימודי מרכז שירותרבעון 20191
               22,470                                    07.80.02.0923,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. ג'יסר אל זרקאארנונהרבעון 20191
               22,990                                    52.50.01.0322,991מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
               22,989                                    52.50.03.0622,989פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי טובא זנגריה- מש"קרבעון 20191
               22,970                                    52.50.03.0622,970פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי זי"ט כנארבעון 20191
               22,932                                    07.80.02.4022,932מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש אביזרים למכשירי סלולאר ליחרבעון 20191
               22,806                                    07.80.02.0922,807מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל לשכת גיוסרבעון 20191
               22,443                                    52.50.03.0622,800מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20191
               22,757                                    07.80.01.5422,766חה / חוזה המשכירכבת ישראל בע"מנסיעות עבצ"ים ברכבתרבעון 20191
               22,642                                    52.50.03.0622,642פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי מיגון קרינה תחנת אום אל פאחםרבעון 20191
               22,601                                    07.80.02.2722,603מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלהחלפת לוח חשמל במרחב גלילרבעון 20191
               22,586                                    52.50.01.2022,586מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל סיגנט זמני בבניין רד בינתרבעון 20191
                  8,450                                    07.80.02.0922,534פו/ פטור ועדהת. בר משרד עו"דגישור בתביעת היטלי סלילה עיריית פרבעון 20191
               16,780                                    07.80.02.2522,500פו/ פטור ועדהמ. א. מטה אשרשימוש במטווח - מחוז חוףרבעון 20191
               22,497                                    07.80.02.2522,497מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורהרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0122,464מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורה למומרבעון 20191
               20,000                                    07.80.02.0122,258הצעות מחיר/מסגרת זמןאשת ארגון שרותי תירותסיור גיבוש ספ"כרבעון 20191
               10,624                                    52.50.03.0622,230מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהיתר לפרגולה מרחב שרוןרבעון 20191
               22,171                                    52.50.01.0322,172מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.4522,140המ/ הצעת מחירחיים כרמל אירועים והפקותמפעילרבעון 20191
               22,094                                    52.50.03.0622,094מש/ מכרז שב"סרולן בע"מאספקת מכולה לנק' עציוןרבעון 20191
               21,645                                    07.80.02.0922,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית אור עקיבאארנונהרבעון 20191
               21,772                                    52.50.01.2021,790פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' התאמה לנגישות בקריית גתרבעון 20191
               21,785                                    52.50.01.0421,785מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש מחשביםרבעון 20191
               21,760                                    07.80.02.0121,760המ/ הצעת מחירדקלה הפקת אירועים בע"משכירת אולםרבעון 20191
               21,645                                    07.80.02.2521,645פו/ פטור ועדהמרכז גבים לגשור בע"מקורס גישוררבעון 20191
               20,615                                    07.80.02.4521,590מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20191
               21,484                                    52.50.01.2021,484מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'ייעוץ קונסטרוקציה סדנא רכב שברבעון 20191
               21,422                                    07.80.02.5321,422הצעות מחיר/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיפרסום באינטרנט מכרזים מכירת רכברבעון 20191
               21,315                                    07.80.02.3121,314מפ/ מכרז פומביר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ואולרים עבור מתנדבי שיטור ימירבעון 20191
               13,451                                    07.80.02.0921,296מפ/ מכרז פומביעובד שירותי ניקיון בע"משירותי ניקיון אזור דרום - ספק עובדרבעון 20191
               21,259                                    07.80.02.6121,259מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלהתקנת חיישני רוורסרבעון 20191
               21,200                                    52.50.01.0321,200מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
               21,096                                    07.80.02.2721,097מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממכמ"ש ירושליםרבעון 20191
               21,060                                    52.50.01.0421,060פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"מתחזוקת מערכת הפצת הודעות ורבעון 20191
               21,140                                    07.80.02.3121,035מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת עירון - מז"פ מבנה 008רבעון 20191
               20,998                                    07.80.02.4020,894מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מרכש אמצעים עבור חוליית חוזי מקרבעון 20191
               20,826                                    07.80.02.4020,826מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש אביזרים למכשירי סלולאר ליחרבעון 20191
               20,709                                    07.80.02.4520,709פו/ פטור ועדהפתרונות קמפוסיים בע''מקורס יועץ בטיחותרבעון 20191
               20,680                                    07.80.02.1320,680מש/ מכרז שב"סמכון התקנים הישראליימי מבדק איזו 7רבעון 20191
               20,475                                    07.80.02.0120,475מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20191
               20,301                                    07.80.02.2720,301פו/ פטור ועדהוימאזור בעמתיקון מחסומים בתחנות המחוז הצפונירבעון 20191
               20,257                                    07.80.02.0920,257הצעות מחיר/מסגרת זמןשרון הדברה ירוקה בע"מעבודות הדברה בבסיסי מגב ערבעון 20191
               20,241                                    07.80.02.2120,241מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםמחסניותרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.3120,218מפ/ מכרז פומביר.ד.פלד פיתוח וייצור בעטרפזיםרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.4520,210מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מכיתת כשרים יעבור שוטרי מחוז ירושליםרבעון 20191
               19,811                                    52.50.03.0620,197מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
               20,147                                    07.80.02.0920,147הצעות מחיר/מסגרת זמןבית מצפה - מרציאנו שרליתחזוקת מבנה תביעות ש"י בית מצפה ירבעון 20191
               20,103                                    07.80.02.3820,103מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכב עבור בחירותרבעון 20191



               20,091                                    07.80.02.3120,091המ/ הצעת מחירש.ע.ל. ציוד ספורט ואקסטרים בע"מאמצעי עבור ימאי תל אביברבעון 20191
               19,897                                    52.50.03.0620,090מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20191
               20,068                                    07.80.02.2220,068מפ/ מכרז פומביארליך מעבדות בע"ממ.טרבעון 20191
                  4,621                                    07.80.02.1320,000מפ/ מכרז פומביי.א.י.מ שרותים לרכב ונכסים בע"מתחזוקת פר תיקון רכבי T3 שנת רבעון 20191
               17,866                                    07.80.02.0920,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. אשכולארנונהרבעון 20191
               19,314                                    07.80.02.0920,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. עמק הירדןארנונהרבעון 20191
               15,780                                    07.80.02.0920,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית רעננה ארנונהרבעון 20191
               19,760                                    07.80.02.3120,000הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהאגרת רישוי יחידה אוויריתרבעון 20191
               19,305                                    07.80.02.2520,000פו/ פטור ועדהמכללת תע"ש לאבטחה ולוט"רהכשרת לוחמיםרבעון 20191
               18,700                                    07.80.02.1320,000הצעות מחיר/מסגרת זמןא.מ.גלס זגגות רכב-זלינסקי ארטיוםתיקון מושבים עבור מרחב אילתרבעון 20191
                  2,510                                    07.80.02.3720,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןתיקון מכשירי הצפנה בצה"ל רבעון 20191
               17,318                                    07.80.02.4620,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןתשלומי דמי טיפול והובלה להזמנות יבוארבעון 20191
               20,000                                    52.50.03.0620,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
               20,816                                    07.80.02.4520,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20191
               19,830                                    52.50.01.0320,000הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהתשלום אגרותרבעון 20191
               20,000                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומבינועם הרריתכנון מע' מיזוג אויר יח' סלערבעון 20191
               19,839                                    07.80.02.1120,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשרון דן השקעות בע"מהשמדת מוצרי טקסטילרבעון 20191
                  8,506                                    07.80.02.1320,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיו די אס אינטרנשיונל בעתיקון קלנועיתרבעון 20191
               20,000                                    07.80.02.0120,000הצעות מחיר/מסגרת זמןר.ש נדל''ן ופרוייקטים בע''מכלכלה - אירוע מתנא מרכזרבעון 20191
               18,000                                    07.80.02.0920,000המ/ הצעת מחירא.ל.מ. ארגמן בע"מחניותרבעון 20191
               20,000                                    07.80.02.4520,000המ/ הצעת מחירעדיה השקעות בע"משכירת אולם וכלכלה  פוריםרבעון 20191
               20,000                                    07.80.02.4520,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.אש קפה בע"מבר שייקים יום ספורט מחוזירבעון 20191
               19,587                                    07.80.02.0120,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנץ מהנדסיםבדיקות בטיחות לציודרבעון 20191
               19,430                                    07.80.02.0920,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלתחזוקת חשמל מחוז יםרבעון 20191
               19,997                                    07.80.02.0920,000מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משאיבות ביוב וסתימות ביוב עבור מחוז ירבעון 20191
               11,051                                    07.80.02.0920,000מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתחזוקת שערים מטא"ר י-םרבעון 20191
               20,000                                    07.80.02.2520,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאלברט ישינסקי וידאו סאונד בע"מהכנת סרט עבור אגף השיטוררבעון 20191
               20,000                                    07.80.02.0120,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבראל מאור דוד - בי סי פיפרליניםרבעון 20191
               19,912                                    52.50.03.0620,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'יעוץ קונס' פרויקט העברת מחסני מחא מזבולו למלמשרבעון 20191
               18,112                                    07.80.02.0920,000מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"מתחזוקת גנרטורים מחוז י-םרבעון 20191
               19,822                                    07.80.02.1320,000המ/ הצעת מחירמכון רישוי אלישעמבחני רישוי לרכב 2019רבעון 20191
               20,000                                    07.80.02.4520,000המ/ הצעת מחיריד דוד ונציה בע"משכירת אולם וכלכלה נשף פוריםרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0120,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסירוטה ושאשא אירועים בע"מ/אלגרואירוע פוריםרבעון 20191
               20,000                                    07.80.02.0120,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמורפוט בע"מהשכרת אולם וארוחת ערב פורים מתפארבעון 20191
                  5,031                                    07.80.02.2520,000מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווח אזור לכיש ג'-לכיש-ארוך יער עזריקם למגרבעון 20191
               20,000                                    07.80.02.0920,000מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מעבודות חשמל בנק' קדום - קצר חשמלרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0119,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאירועים הדר-יה בע"מאירוע פוריםרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0119,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאור הזוהר אירועים בע"מ- אופוריהערב יחידהרבעון 20191
               19,998                                    07.80.02.2219,998הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילוןמדבקות קנ"מרבעון 20191
               19,995                                    07.80.02.3119,995מפ/ מכרז פומביהפיגרףתשורה שמחולקת בהרצאות וכנסי בטיחות רבעון 20191
               19,995                                    07.80.02.3119,995הצעות מחיר/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מדיו ותעודות מנוי למערך המתנדביםרבעון 20191
               19,995                                    07.80.02.3119,995הצעות מחיר/מסגרת זמןאי. בי. אי קומרס- יניב יאירציוד יעודי למחלץרבעון 20191
               19,995                                    07.80.02.3119,995הצעות מחיר/מסגרת זמןסוויפטווטר בע"מ-צח סרורציוד לחילוץ ממים זורמיםרבעון 20191
               19,995                                    07.80.02.3119,995הצעות מחיר/מסגרת זמןרסקיו 1קורס שמיועד לקציני בטיחות רבעון 20191
               19,989                                    07.80.02.0119,989הצעות מחיר/מסגרת זמןאולמי שרון כפר - סבא בע"מנשף פורים שומרוןרבעון 20191
               19,989                                    07.80.02.1119,989הצעות מחיר/מסגרת זמןדיקם עין חרוד (מאוחד)גליל נייררבעון 20191
               19,989                                    07.80.02.1119,989הצעות מחיר/מסגרת זמןדיקם עין חרוד (מאוחד)רכש נייר טרמירבעון 20191
               19,984                                    07.80.02.0919,984הצעות מחיר/מסגרת זמןבוחבוט רפאל מדבירית ריסוס והדברהשרותי ריסוס והדברה ליח' מחוז דרוםרבעון 20191
               19,979                                    07.80.02.2519,979הצעות מחיר/מסגרת זמןשקדיה גבע תעשיות בע"ממארז ממתקים לפצועים לפסח רבעון 20191
               19,260                                    07.80.02.1319,975הצעות מחיר/מסגרת זמןאוטו קליןשטיפת כלי רכב אילתרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.2119,975המ/ הצעת מחירנורת איסט טכנולוגיות בע"מנרתיק ירךרבעון 20191
               19,966                                    07.80.02.2219,966הצעות מחיר/מסגרת זמןפולימר גבולות בעמציודרבעון 20191
               19,965                                    07.80.02.3119,965הצעות מחיר/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מהדפסת חוברותרבעון 20191
               19,965                                    07.80.02.3119,965הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן פריד קרן אור בע"מתיקון ציוד צילוםרבעון 20191
               19,961                                    52.50.01.2019,961מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל משרדי טכנולוגיות מחוז חוףרבעון 20191
               19,960                                    07.80.02.3119,960הצעות מחיר/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"ממדבקות לקטלוגרבעון 20191
               19,951                                    07.80.02.3119,951הצעות מחיר/מסגרת זמןשבא-יםחליפות צלילה ליחצ צולליםרבעון 20191
               19,764                                    07.80.02.0119,950פס/ פטור סגן חשבמרכז קנדהפרוייקט נערי מילה מרכז קנדהרבעון 20191
               19,950                                    07.80.02.0119,950הצעות מחיר/מסגרת זמןתמי אילוןסופרויז'ןרבעון 20191
               19,950                                    52.50.01.0319,950הצעות מחיר/מסגרת זמןירדנה חכמי -הבמההנחיית סדנהרבעון 20191
               19,949                                    07.80.02.3119,949הצעות מחיר/מסגרת זמןטלרז ל.א יבוא ושיווקציוד עבור כיתות לימודרבעון 20191
               19,944                                    07.80.02.2219,944מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
               19,937                                    07.80.02.3119,937הצעות מחיר/מסגרת זמןהפקות ופרסום אוריהדפסת חוברותרבעון 20191
               19,932                                    07.80.02.3119,932הצעות מחיר/מסגרת זמןאי. בי. אי קומרס- יניב יאירציוד יעודי למחלץרבעון 20191
               17,475                                    07.80.02.0919,931מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משאיבת ביוב וניקוז מחוז חוףרבעון 20191
               19,908                                    07.80.02.2219,908הצעות מחיר/מסגרת זמןהרמוני פרו בע"מפנסי סריקהרבעון 20191
               19,902                                    07.80.02.0119,902הצעות מחיר/מסגרת זמןנטלי ריז'ינסקי מיכליובמבדקי מיוןרבעון 20191
               19,902                                    07.80.02.3119,902הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטו שוורץתיקון ציוד צילוםרבעון 20191
               19,902                                    07.80.02.2219,902הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטו מהיר (יבוא ושיווק)מזפרבעון 20191
               19,890                                    07.80.02.2219,890הצעות מחיר/מסגרת זמןסופר בניין אלברט בן הרוש בע"ממז"פרבעון 20191
               19,890                                    07.80.02.0119,890הצעות מחיר/מסגרת זמןטמרס נופש בע"מלינה - טיול מחלקת משאביםרבעון 20191
               19,890                                    07.80.02.2219,890הצעות מחיר/מסגרת זמןאגנטק 1987 בעמניירות עבור מז"פרבעון 20191
               19,890                                    07.80.02.0919,890הצעות מחיר/מסגרת זמןקירשנר פרוייקטים ירוקיםעבודות גינוןרבעון 20191
               19,890                                    07.80.02.3119,890מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מפולדריםרבעון 20191
               18,647                                    07.80.02.2219,890הצעות מחיר/מסגרת זמןאיפא שקולניק פלסט בע"משקיותרבעון 20191
               19,890                                    07.80.02.2219,890הצעות מחיר/מסגרת זמןסופר בניין אלברט בן הרוש בע"מדנארבעון 20191
               19,890                                    52.50.01.0519,890הצעות מחיר/מסגרת זמןברגמן איילהדרכותרבעון 20191
               19,890                                    52.50.01.0519,890הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן רפאליסדנארבעון 20191
               19,890                                    07.80.02.2919,890הצעות מחיר/מסגרת זמןדוגו אומנים ומופעים בע"ממופע סטנד אפרבעון 20191
               19,890                                    07.80.02.1119,890הצעות מחיר/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"משמשיות ובסיסים לשמשיותרבעון 20191
               19,890                                    07.80.02.3119,890הצעות מחיר/מסגרת זמןאינטרכל הכל לביתשעון סופר לאחוררבעון 20191
               19,890                                    07.80.02.2219,890מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתיקי בילושרבעון 20191
               19,890                                    07.80.02.2519,890הצעות מחיר/מסגרת זמןקסם הדמיותסרט תדמיתרבעון 20191
               19,890                                    07.80.02.0919,890הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן יורם /אילנההדברות במחוז הצפונירבעון 20191
               19,889                                    07.80.02.3019,889הצעות מחיר/מסגרת זמןד.ט לגוסיטי בע"ממלגזהרבעון 20191
               19,881                                    07.80.02.2219,881הצעות מחיר/מסגרת זמןאי.אס.אי. מכשור מדעי לישראל בע"משונותרבעון 20191
               19,867                                    07.80.02.3119,867הצעות מחיר/מסגרת זמןסוויפטווטר בע"מ-צח סרורציוד לחילוץ ממים זורמיםרבעון 20191
               19,867                                    07.80.02.3119,867הצעות מחיר/מסגרת זמןאינטרכל הכל לביתסרטים למכשיר הדפסת מדבקותרבעון 20191
               14,043                                    07.80.02.3119,844הצעות מחיר/מסגרת זמןהמוסד לבטיחות ולגיהותקורס בטיחות בחשמל לקציני הבטיחות  במערךרבעון 20191
               14,212                                    07.80.02.4619,838הצעות מחיר/מסגרת זמןהמוסד לבטיחות ולגיהותקורס בטיחות בחשמל לקציני הבטיחות  במערךרבעון 20191
               19,833                                    07.80.02.3119,833הצעות מחיר/מסגרת זמןמנס קלאב-מתנות לגברלדרמניםרבעון 20191
               19,832                                    07.80.02.3819,832הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעמהדפסות לבחירותרבעון 20191
               19,832                                    07.80.02.4619,832הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס ברכה אחד)2002(בע"מהדפסת ספר פקודות תעבורהרבעון 20191



               19,817                                    07.80.02.2219,817הצעות מחיר/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואימז"פ מוצרי חיטוי והגנהרבעון 20191
               14,400                                    07.80.02.0119,800הצעות מחיר/מסגרת זמןתהודה הכשרה והעשרה בע"מ תסדנאות נערי מיל"ה פרוייקט מילה ברמה הארציתרבעון 20191
               19,796                                    07.80.02.2219,796הצעות מחיר/מסגרת זמןסופר בניין אלברט בן הרוש בע"מארקליותרבעון 20191
               19,796                                    07.80.02.3119,796הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.א.ב. ייצור וייבואמתפסים למתפארבעון 20191
               19,785                                    07.80.02.2519,785הצעות מחיר/מסגרת זמןמגן אופטיק בעמרכש אוזניות נגד רעש פלטור רבעון 20191
               19,754                                    07.80.02.1119,754הצעות מחיר/מסגרת זמןקנולטק בע"מאוהליםרבעון 20191
               19,712                                    07.80.02.3119,712הצעות מחיר/מסגרת זמןקל גב בעמתיק גב למחשב לקורס מבס"רבעון 20191
               12,316                                    07.80.02.6719,703הצעות מחיר/מסגרת זמןכלכלית ירושלים בע"מתחזוקת מרכז ספיר מחסן 49רבעון 20191
               19,697                                    07.80.02.0919,697הצעות מחיר/מסגרת זמןקירשנר פרוייקטים ירוקיםעבודות גינוןרבעון 20191
               19,656                                    07.80.02.0119,656הצעות מחיר/מסגרת זמןניסים קונקימיון מז"פרבעון 20191
               19,616                                    07.80.02.4519,616הצעות מחיר/מסגרת זמןמשואה למלונאות ונופש בע"מ (מלון  יהכנס ספ"כרבעון 20191
               19,613                                    07.80.02.3119,613הצעות מחיר/מסגרת זמןטוטאלטק בע"מריצוףרבעון 20191
               19,597                                    07.80.02.2219,598מפ/ מכרז פומביוידאוסטהזמנת מצלמותרבעון 20191
               19,598                                    52.50.01.0319,598פו/ פטור ועדהדרך ארץ הייוויז בע"מרכש בגין עבודות בכביש 6 כולל תשלום חשמל לרבעון 20191
               19,597                                    07.80.02.2219,598מפ/ מכרז פומביוידאוסטמצלמותרבעון 20191
               19,586                                    07.80.02.1819,586הצעות מחיר/מסגרת זמןיבוק יזמות בע"מ - קדמהארוחת צהרים וכיבוד יום מורשת ומנהיגות מגרבעון 20191
                  6,035                                    07.80.02.0119,574הצעות מחיר/מסגרת זמןבאולינג השרון בע"מסדנאות מילה ברמה הארצית פרוייקט מילהרבעון 20191
               19,116                                    07.80.02.0419,571הצעות מחיר/מסגרת זמןגולדמן יבוא בלעדי בע"מנעלי בטיחותרבעון 20191
               19,513                                    07.80.02.3119,513הצעות מחיר/מסגרת זמןהדר-שרותים רפואיים בעמאלונקה פרנו ליחידת חילוץרבעון 20191
               19,500                                    07.80.02.4119,500הצעות מחיר/מסגרת זמןיונקס מחשבים בע"מתיקון מחשב ניידרבעון 20191
               19,500                                    07.80.02.0119,500הצעות מחיר/מסגרת זמןעדי בר שלוםמבדקי מיוןרבעון 20191
               18,557                                    52.50.01.0519,469הצעות מחיר/מסגרת זמןמלונות הכשרת הישוב בע"מ (חוף התמריםכנס/ יום עיוןרבעון 20191
               19,445                                    07.80.02.2519,445הצעות מחיר/מסגרת זמןמוצרי פירסט קיר בע"ממזרק לעירוי תוך גרמי- ניאורבעון 20191
               19,393                                    07.80.02.0119,393הצעות מחיר/מסגרת זמןמרעום דולפיןתיקי גב למחשברבעון 20191
               19,375                                    07.80.02.4019,375הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטופ בע"מבידוריתרבעון 20191
               19,305                                    52.50.03.0619,305הצעות מחיר/מסגרת זמןעמוס גזית בע"ממתקן שטיפות עיניים במעבדות מזרבעון 20191
               19,305                                    07.80.02.0119,305הצעות מחיר/מסגרת זמןדר תומר ו או שולמיתמתנפחיםרבעון 20191
               19,277                                    07.80.02.3119,277מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחים ושרוכיםרבעון 20191
               19,250                                    07.80.02.1119,250הצעות מחיר/מסגרת זמןקולדר חברה לקירור אווירתנורי חימוםרבעון 20191
               19,185                                    52.50.01.0319,222מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסךרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0119,200הצעות מחיר/מסגרת זמןאולם "הבריאה"נשף פורים אג"מרבעון 20191
               19,118                                    07.80.02.3119,118מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשקיות פלסטיק וסוללותרבעון 20191
               19,110                                    07.80.02.0119,110הצעות מחיר/מסגרת זמןערן ודרור יזמות בע"מפעילות חוויתית מגבשתרבעון 20191
               19,073                                    07.80.02.4619,073מפ/ מכרז פומביביו אינסטרומנט בעממשטח לחץ למשקל עומס גלגלרבעון 20191
               19,071                                    07.80.02.4519,071הצעות מחיר/מסגרת זמןחוויה עם פוני- גבאי ויקטורהפעלה לפורים להברבעון 20191
               19,013                                    07.80.02.0119,013הצעות מחיר/מסגרת זמןשמעון גבעולימבדקי מיוןרבעון 20191
               19,013                                    07.80.02.0119,013הצעות מחיר/מסגרת זמןאילן ינקומבדקי מיוןרבעון 20191
               19,011                                    07.80.02.0119,013הצעות מחיר/מסגרת זמןיוחנן בלייכרמבדקי מיוןרבעון 20191
               19,013                                    07.80.02.0119,013הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיר דורימבדקי מיוןרבעון 20191
               19,013                                    07.80.02.3119,013הצעות מחיר/מסגרת זמןקל גב סחר בע"מתרמיל לקציןרבעון 20191
               19,013                                    07.80.02.0119,013הצעות מחיר/מסגרת זמןדגני טלי -טי די מיון והערכהמבדקי מיוןרבעון 20191
               19,012                                    07.80.02.3119,012מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהעצים, צבע, ברגים ומזוודותרבעון 20191
               19,000                                    07.80.02.4519,000מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מכשרים - מחוז חוףרבעון 20191
               18,956                                    52.50.03.0619,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבזק החב' הישראלית לתקשודמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת בזקרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0118,954הצעות מחיר/מסגרת זמןהווילג' תפעול וייזום בע"מגיבוש יחידה-את"ןרבעון 20191
               18,954                                    07.80.02.4118,954מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנהרבעון 20191
               18,954                                    07.80.02.4018,954מפ/ מכרז פומביאדיוקום חיפה/אופנבך אופק יואב יצחקרכש מערכות שמע ואוזניות אלחוטיותרבעון 20191
               18,884                                    07.80.02.2518,884מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמכתביותרבעון 20191
               18,847                                    07.80.02.1318,852מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב מחוז צפוןרבעון 20191
               18,532                                    07.80.02.3818,847מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מהשכרת כ"ר עבור בחירות 2019רבעון 20191
               18,751                                    07.80.02.4018,751מח/ מכרז חשכ"לגילת טלקום בע"מרכש שירותי תקשורת לוויניתרבעון 20191
               18,742                                    52.50.03.0618,742מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
               16,191                                    07.80.02.0318,720הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת נמל חיפה בע"מועד ביתרבעון 20191
               18,720                                    07.80.02.4118,720פו/ פטור ועדהדרך ארץ הייוויז בע"מרכש עבודות ותחזוקת שנתית רבעון 20191
               18,720                                    07.80.02.3118,720הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטהדפסת חוברותרבעון 20191
               18,720                                    07.80.02.2218,720מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מדירות אבטחהרבעון 20191
               10,739                                    07.80.02.5618,720מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהסעים פרוייקט שחקים ברמה הארציתרבעון 20191
               18,720                                    07.80.02.4018,720מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןאוזניות בלוטוס עבור מחסן מקרבעון 20191
               18,696                                    07.80.02.0118,696פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםשוברים למצטיינים - מחוז מרכזרבעון 20191
               18,605                                    07.80.02.0118,605הצעות מחיר/מסגרת זמןאורית רייטרמבדקי מיוןרבעון 20191
               18,605                                    07.80.02.0118,605הצעות מחיר/מסגרת זמןברוך קאירימבדקי מיוןרבעון 20191
               15,242                                    07.80.02.5618,598מפ/ מכרז פומביBD MANUFACTURING IMPO EXPO LTDסרבלים חסיני אשרבעון 20191
               18,541                                    52.50.01.0518,541מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'עב' תכנון פרויקט מב"ט י-םרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0118,500פו/ פטור ועדהידידי עתידים ע"רפרוייקט עתידיםרבעון 20191
               18,428                                    07.80.02.2518,428מש/ מכרז שב"סספרותק  תרבות ישראליתספרים רבותי, ספרים :)רבעון 20191
               18,339                                    07.80.02.4618,339הצעות מחיר/מסגרת זמןמני אור ראובןהדפסת חוברות אגף התנועהרבעון 20191
               18,292                                    07.80.02.2218,292מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמצלמות ומכסים לבקבוקרבעון 20191
               18,182                                    07.80.02.3118,182הצעות מחיר/מסגרת זמןטי טי 9 עיצוב בע"מריתמה לכלברבעון 20191
                  3,927                                    52.50.01.0818,078פו/ פטור ועדהעיצוב עיסקי בע"מרכש תחזוקת רישיונות טלריקרבעון 20191
               17,352                                    07.80.02.4618,047פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מחלפים לינשוף ונשיפוןרבעון 20191
               18,018                                    07.80.02.3818,018הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.ד מלונאות בע"מכנס בחירות אג"מ מחוז חוףרבעון 20191
               18,418                                    07.80.02.3118,018פו/ פטור ועדהחגור בעמכיסוי לנגררי חומ"סרבעון 20191
               18,000                                    07.80.02.2918,000הצעות מחיר/מסגרת זמןכפר הנוקדים מדבר יהודהמנהיגותרבעון 20191
               18,000                                    07.80.02.4118,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
               18,000                                    07.80.02.0118,000הצעות מחיר/מסגרת זמןארמון זהרה בע"משכירת אולם + כלכלהרבעון 20191
               18,000                                    07.80.02.0118,000הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן דני ארועים בע"מארוחת ערברבעון 20191
               17,893                                    07.80.02.0117,893הצעות מחיר/מסגרת זמןרוי נחמיאס מסעדות בע"משכירת אולם + כלכלהרבעון 20191
               17,888                                    07.80.02.2717,888מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלתיקון נזקי סופה תחנת משגברבעון 20191
               15,148                                    52.50.03.0617,822מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מייעוץ קונס' עבור מבנה נטוי בקריית גתרבעון 20191
               16,440                                    07.80.02.0117,820פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מרכזרבעון 20191
               17,784                                    07.80.02.0317,784פו/ פטור ועדהמרחבים טל בע"מ.חניות מרחב נתבגרבעון 20191
               17,761                                    52.50.01.0817,761מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקרבעון 20191
               17,628                                    07.80.02.3117,628הצעות מחיר/מסגרת זמןאופק אורות בע"מפנסיםרבעון 20191
               17,568                                    07.80.02.2717,568מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון סככה במבנה שרוף מכמרבעון 20191
               17,550                                    07.80.04.8117,550מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקשונותרבעון 20191
               17,468                                    07.80.02.2917,550הצעות מחיר/מסגרת זמןזר פור יו (2000) בע"מפרחיםרבעון 20191
               17,550                                    07.80.02.2517,550פו/ פטור ועדהקיבוץ איילת השחרמטווחיםרבעון 20191
               17,550                                    07.80.02.0117,550מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורות עבור אירוח גורמי חוץרבעון 20191
               17,550                                    07.80.02.0117,550הצעות מחיר/מסגרת זמןמפגש טרקטרוני הצפוןפעילות אתגריתרבעון 20191
               17,550                                    07.80.02.3817,550מפ/ מכרז פומביפוליקרט טכנולוגיות בע"מהערכות לבחירות מועד 2019רבעון 20191
               17,550                                    07.80.02.3117,550מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברי פנאי ליחידות החילוץרבעון 20191
               17,521                                    07.80.02.3117,521מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מציוד עבודה לאנשי שטח מ משקיםרבעון 20191
                  1,610                                    07.80.02.0117,503הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי ג'אמפ בע"מסדנא נערי מילה ברמה הארצית טרמפולינותרבעון 20191



               17,500                                    52.50.03.0617,500מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
               17,420                                    07.80.02.0117,420פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי עבור יחידת גליל מגרבעון 20191
               17,406                                    52.50.03.0617,406מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממרכז בכירים מרחב דן בני ברקרבעון 20191
               17,400                                    07.80.02.0117,400מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "מארז לפסחרבעון 20191
               13,920                                    52.50.03.0617,400מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלייעוץ חשמל חמ"ל מרחב שרוןרבעון 20191
               17,386                                    07.80.02.2217,386הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילוןמז"פרבעון 20191
               14,378                                    07.80.02.2517,378פו/ פטור ועדהמלון ספא כנען/קופת חוליםאגרת מיוןרבעון 20191
               17,099                                    07.80.02.0117,354פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי חוףרבעון 20191
               17,059                                    52.50.03.0617,330מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20191
               17,267                                    07.80.02.2217,267מפ/ מכרז פומביפיקוטק - בע"מרכש טיפול וחלקי חילוף למיקרוסקופרבעון 20191
               14,155                                    07.80.02.2217,263הצעות מחיר/מסגרת זמןרומיכל בע"ממז"פרבעון 20191
               17,245                                    07.80.02.0117,245הצעות מחיר/מסגרת זמןברוך קאיריסופרויז'ןרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.2517,245הצעות מחיר/מסגרת זמןד"ר לימור שגיאמרצה לסדנארבעון 20191
               15,362                                    07.80.02.2717,243מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהתקנת מערכת גילוי אש מבנה שרוף מכמרבעון 20191
               17,204                                    07.80.02.4617,204מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
               17,199                                    07.80.02.3117,199הצעות מחיר/מסגרת זמןקופרמן שלום-נגרייהארון תצוגת פריטיםרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0117,150הצעות מחיר/מסגרת זמן אל טופ אירועים בע"מ(לואר)אירוע פוריםרבעון 20191
               17,129                                    52.50.01.0317,129פו/ פטור ועדהחגור בעמשרוכי אבטחה למצלמות גוףרבעון 20191
               17,111                                    07.80.02.2217,111מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהציר גמיש, בוסטר, שואב וסוללותרבעון 20191
               16,844                                    07.80.02.0917,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. ירוחםארנונהרבעון 20191
               17,000                                    07.80.02.2517,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןאותיות עבור מג"ב בה"דרבעון 20191
               17,000                                    07.80.02.0117,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.צ.י הסעדה בע"מ אולמי פבליוןנשף פורים תמ"ארבעון 20191
               16,834                                    07.80.02.0917,000פו/ פטור ועדהתפוז ייזום ופיתוח תחנות בע"מחניותרבעון 20191
               16,973                                    07.80.02.0116,973פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20191
               15,744                                    07.80.02.0116,965הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטיקל טי סי בע"מסדנאות נערי מיל"ה פרוייקט מילה פיינטבול ארצירבעון 20191
               16,916                                    07.80.02.4016,916מפ/ מכרז פומביוידאוסטמק"שרבעון 20191
               16,907                                    07.80.02.0116,907הצעות מחיר/מסגרת זמןדוד שורץמבדקי מיוןרבעון 20191
               16,907                                    07.80.02.0116,907הצעות מחיר/מסגרת זמןאסנת יפהמבדקי מיוןרבעון 20191
               16,834                                    07.80.02.2216,834הצעות מחיר/מסגרת זמןטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנסים לד לנסדררבעון 20191
               12,324                                    52.50.03.0616,721פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי חשבות מטאר יםרבעון 20191
               16,614                                    07.80.02.3216,614מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקרכש למשלחות פוליןרבעון 20191
               16,591                                    07.80.02.2216,591מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי גינוןרבעון 20191
               16,548                                    07.80.02.2716,548מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מעב' חשמל בבסיס בית שאןרבעון 20191
                  9,395                                    07.80.02.0416,515הצעות מחיר/מסגרת זמןרומן - רמת גן (1998) בע"מחליפות ייצוגרבעון 20191
               16,511                                    07.80.02.4616,511מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0116,500הצעות מחיר/מסגרת זמןהרלינגטון אשקלוןסיור לימודי מרחב שפלהרבעון 20191
               16,500                                    07.80.02.0116,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאטיאס הפקות - שמעון אטיאסכנס שנתי אומןרבעון 20191
               16,499                                    07.80.02.2216,499הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחים עבור אח"מרבעון 20191
                  4,783                                    07.80.02.0116,380הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"מסדנא נערי מילה ברמה הארצית הרצאה בנושא פיינטבולרבעון 20191
               16,322                                    07.80.02.2116,322הצעות מחיר/מסגרת זמןתאר אידיאל קונספטסמתאם קסדה לסמןרבעון 20191
               16,258                                    07.80.02.4516,263מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20191
               16,263                                    07.80.02.4016,263פו/ פטור ועדהפ.ס.ק  ווינד טכנולוגיות בע"מפירוק והקמה תרניםרבעון 20191
               16,263                                    07.80.02.1116,263פו/ פטור ועדהאי.או.אס פתרונות משרדראש דיו IJ40 למכונת ביולרבעון 20191
               16,263                                    07.80.02.2516,263הצעות מחיר/מסגרת זמןטבת בריאות וגהותניטור סביבתירבעון 20191
               16,250                                    07.80.02.0116,250הצעות מחיר/מסגרת זמןעדי בר שלוםמבדקי מיוןרבעון 20191
               16,249                                    07.80.02.2216,249מפ/ מכרז פומביטים ציוד טלויזיהמגדלוררבעון 20191
               10,068                                    07.80.02.3116,240פס/ פטור סגן חשבמשרד החקלאותרכש חיסוני כלבת לבע"ח.רבעון 20191
               16,216                                    07.80.02.3116,216המ/ הצעת מחירש.ע.ל. ציוד ספורט ואקסטרים בע"מחליפות הגנה לרכב אופנוע יםרבעון 20191
               16,200                                    07.80.02.0116,200הצעות מחיר/מסגרת זמןשישו ושימחו ארועים בע"מסיכום שנהרבעון 20191
               16,145                                    07.80.02.0116,145הצעות מחיר/מסגרת זמןח.א. אירועים בע"משכירת אולם אירוע פורים יאחברבעון 20191
               16,137                                    07.80.02.2216,137הצעות מחיר/מסגרת זמןאינפוגרףטפטים דביקיםרבעון 20191
               15,245                                    52.50.01.0316,125מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מתיקון מדפסותרבעון 20191
               16,069                                    52.50.01.0516,072מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל מנהלת מחוז צפוןרבעון 20191
               16,064                                    07.80.02.3116,064מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחים ושרוכיםרבעון 20191
               16,041                                    52.50.03.0616,041פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' תשתיות מים וביוב מקלחות בהרבעון 20191
               16,001                                    07.80.02.4516,001הצעות מחיר/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.מגשי אירוח כנס מצוינותרבעון 20191
               14,471                                    07.80.02.0916,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. גן יבנהארנונהרבעון 20191
               13,954                                    07.80.02.3716,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןיישור קו והתחשבונות במשק החכרבעון 20191
               15,812                                    07.80.02.5716,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסלם יעקב ובניומילוי CO2 אזור מרכזרבעון 20191
               14,438                                    52.50.03.0616,000מפ/ מכרז פומבישביב מהנדסים בע"משירותי ייעוץ הטלי שפכיםרבעון 20191
               10,590                                    07.80.02.1016,000מח/ מכרז חשכ"לבינת עסקים בע"מרכש שירותי תשתית אינטרנט רבעון 20191
               16,000                                    52.50.03.0616,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
               16,000                                    07.80.02.0116,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדהן דומיניק (ביאנקיני)סיור לימודי ימר מרכזרבעון 20191
               16,000                                    07.80.02.0116,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהכשרת  הישוב מוטליםסיור לימודירבעון 20191
               15,998                                    07.80.02.4515,998הצעות מחיר/מסגרת זמןממתקי עמי חיים בע"מסלסלת ממתקיםרבעון 20191
               15,971                                    07.80.02.2515,971הצעות מחיר/מסגרת זמןארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"מאופדה זוהרת צהובה לפראמדיקרבעון 20191
               15,921                                    07.80.02.0915,921הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן יורם /אילנהשירותי הדברה במחוז חוףרבעון 20191
               15,821                                    07.80.02.0915,821פו/ פטור ועדההחברה לפיתוח נצרת עילית בע"מחניית בימ''ש נצרת עליתרבעון 20191
               15,795                                    07.80.02.0915,795פו/ פטור ועדהקסם מילניום בע"משרותי חנייהרבעון 20191
               15,795                                    07.80.02.0115,795מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה עבור יום עיון מועד 2019רבעון 20191
               15,795                                    07.80.02.2115,795הצעות מחיר/מסגרת זמןזוהר פסח טכנולוגיהמארז אלומיניום אטום בפני מיםרבעון 20191
               15,780                                    07.80.02.2215,780הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעמציוד לנטילת ט"א מגופותרבעון 20191
               15,737                                    07.80.02.2215,737מפ/ מכרז פומביוידאוסטדירות אבטחהרבעון 20191
               15,697                                    07.80.02.1015,697פו/ פטור ועדהביפר תקשורת ישראל בע"מרכש תחזוקה ושרות ביפר מנגרבעון 20191
               15,655                                    07.80.02.0115,655פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהיום סינמה סיטירבעון 20191
               15,561                                    52.50.03.0615,561הצעות מחיר/מסגרת זמןאופי טכנולוגיות 2011 בע"מארגז כלים/מאצרות למעבדות מזרבעון 20191
               15,559                                    07.80.02.2215,559מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממגדלוררבעון 20191
               14,801                                    07.80.02.0915,444פו/ פטור ועדהסידאת בע"מחנית תובעים בימ''ש עכורבעון 20191
               15,399                                    07.80.02.4515,399מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורותרבעון 20191
               15,388                                    07.80.02.3115,388המ/ הצעת מחירמועדון לב הים בע"ממעיליםרבעון 20191
               15,385                                    07.80.02.2515,385פו/ פטור ועדהעמותת קוסל לחינוך גופניספורט חשבותרבעון 20191
               15,357                                    07.80.02.1115,357מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסציודרבעון 20191
               14,956                                    07.80.02.3015,233מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש מחשב שרת.רבעון 20191
               14,972                                    52.50.03.0615,233מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש מחשב שרת HP DL 325רבעון 20191
               14,455                                    52.50.03.0615,233מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש מחשב שרתרבעון 20191
                  9,055                                    07.80.02.5615,210מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהסעים פרוייקט שחקים ברמה הארציתרבעון 20191
               15,210                                    07.80.02.0115,210הצעות מחיר/מסגרת זמןענת לבמבדקי מיוןרבעון 20191
               15,152                                    07.80.02.3115,152מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מסרט סימוןרבעון 20191
               15,152                                    07.80.02.3115,152מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מססלים עבור מג"ברבעון 20191
               15,116                                    07.80.02.3115,116הצעות מחיר/מסגרת זמןהדר-שרותים רפואיים בעמאלונקת חילוץ +אביזרים  נלויםרבעון 20191
               15,093                                    07.80.02.2515,093המ/ הצעת מחירמרעום דולפיןתיקי גברבעון 20191
               15,001                                    07.80.02.0115,001הצעות מחיר/מסגרת זמןהולמס פלייס אינטרנשיונליום כיף לאישה אגף השיטוררבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0915,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית אשקלוןארנונהרבעון 20191



                  1,600                                    07.80.02.0915,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. מטה יהודהארנונהרבעון 20191
               14,726                                    07.80.02.5715,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמקסימה צפון בע"ממילוי CO2 אזור צפוןרבעון 20191
               14,904                                    07.80.02.0915,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל באזור דרוםרבעון 20191
               13,330                                    52.50.03.0615,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסות שונות מדור הנדסהרבעון 20191
               15,000                                    07.80.02.4515,000הצעות מחיר/מסגרת זמןליאם הפקותהופען אומןרבעון 20191
               17,550                                    07.80.02.5615,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנובא מופעים (בר אור נעמי)הצגת בטיחות לכנסים גדולים כמו בטיחותשל כנס סרבעון 20191
                  2,283                                    07.80.02.4015,000מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהובלות מק"שרבעון 20191
                  6,388                                    07.80.02.0915,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מיעוץ ותכנון קונסטרוקציה במחוז ירבעון 20191
               15,000                                    07.80.02.0115,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשחר חדש - אומניםערב הנחייה מסיבת פוריםרבעון 20191
               15,000                                    07.80.02.2915,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמעדני אורי ובניו בע"מקייטרינג לארוחת צהרייםרבעון 20191
               14,874                                    52.50.01.0515,000מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלעבודות חשמל פרויקט מב"ט ירבעון 20191
               15,000                                    07.80.02.0115,000המ/ הצעת מחירסולימן אילן אילי הפקותהשכרת אולם לארוע יום האשה לשוטרות מגרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0114,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאולם "הבריאה"אירוע פוריםרבעון 20191
               14,999                                    07.80.02.3114,999מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשקי חול, ניפלים, דלאים, כפות וגרבעון 20191
               14,998                                    07.80.02.0114,998הצעות מחיר/מסגרת זמןג.ס. אירועים וקייטרינגאירוע פוריםרבעון 20191
               14,968                                    07.80.02.2714,968מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות חשמל בלוחות חשמל במצודת אדומים רבעון 20191
               14,736                                    52.50.03.0614,957מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20191
               14,917                                    07.80.02.4614,918מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש DVD לבוחני אגף התנועהרבעון 20191
               14,835                                    07.80.02.0914,836מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימים עבור מטווח רבעון 20191
               14,692                                    52.50.01.0514,795מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגלישרותי הסעות לשנת 2019רבעון 20191
                  4,680                                    07.80.02.2514,762מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווחיםרבעון 20191
               14,742                                    07.80.02.0914,742הצעות מחיר/מסגרת זמןאדר גינון ונויעבודות גינוןרבעון 20191
               14,700                                    07.80.02.2214,700פס/ פטור סגן חשבהמועצה הלאומית לשלוםכנס לשלום הילד-עבור חקירות אחרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.4514,700פו/ פטור ועדהבתי קולנוע תאטראות בע"מהפנינג פורים מחוז ש"ירבעון 20191
               14,439                                    07.80.02.0114,699הצעות מחיר/מסגרת זמןסאות ביץ כנרת בע"מאירוע ימ"ררבעון 20191
               13,224                                    07.80.02.5714,693הצעות מחיר/מסגרת זמןקארטינג פלייססדנאות נערי מיל"ה פרוייקט מילה ברמה הארציתרבעון 20191
               14,274                                    07.80.02.4114,670מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20191
               14,625                                    07.80.02.3114,625פו/ פטור ועדהפוליקרט טכנולוגיות בע"משדרוג ותיקון מזוודת אמצעיםרבעון 20191
               14,625                                    07.80.02.4014,625הצעות מחיר/מסגרת זמןסורס אוף סאונד בע"מערכות קשר דגם עניבהרבעון 20191
               14,480                                    07.80.02.3114,480המ/ הצעת מחיראריז פתרונות סימון ואריזה בע"משקיות חימום עבור מחוזותרבעון 20191
               14,391                                    07.80.02.0114,391מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20191
               14,333                                    52.50.01.0314,333פו/ פטור ועדהדרך ארץ הייוויז בע"מ תשלום חשמל ל-3 מצלמות נוספות כביש רבעון 20191
               14,322                                    07.80.02.3114,322מפ/ מכרז פומביארליך מעבדות בע"ממבזקים, מצלמות, חצובות ורצועותרבעון 20191
               14,254                                    07.80.02.4614,254מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
               14,245                                    52.50.03.0614,245מפ/ מכרז פומביעין דור מערכות 2009 בע"מתעלת PVC למנדפיםרבעון 20191
               14,182                                    07.80.02.4614,182פס/ פטור סגן חשבמכון התקנים הישראלימבדקי פיקוח למעבדת מכשור אכיפהרבעון 20191
               14,083                                    52.50.01.0314,083מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מר' פיתוח מנ"ט ירושליםרבעון 20191
               14,040                                    07.80.06.0814,040מס/ מכרז סגורמארש ישראל בע"מביטוח כלי טיסרבעון 20191
               14,040                                    07.80.01.0114,040מפ/ מכרז פומבידטה חוק ומשפט בע"מאחזור מידע משפטירבעון 20191
               14,040                                    07.80.02.2514,040הצעות מחיר/מסגרת זמןד"ר יעקב צורי רוטקוביץייעוץ למערך הרבנותרבעון 20191
               14,040                                    07.80.02.1114,040הצעות מחיר/מסגרת זמןא.חי.גרפ אדים בע"מכסאות שוניםרבעון 20191
               14,040                                    07.80.02.3014,040מפ/ מכרז פומביר.ד.פלד פיתוח וייצור בעדוקרנים למחסומיםרבעון 20191
               14,040                                    07.80.02.2214,040מפ/ מכרז פומביג'יניוס 11רכש תוכנה לכריית מידערבעון 20191
               14,040                                    07.80.02.4514,040מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהרישיונות נהיגה לשוטרים ממחוז ירושליםרבעון 20191
               14,000                                    07.80.02.0114,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמור אסף עולם המתנפחיםפעילות אתגרים לפורים מטה מגרבעון 20191
               10,800                                    07.80.02.0314,000הצעות מחיר/מסגרת זמןועד בית רח' כורש 14 ירושליםועד ביתרבעון 20191
                  2,100                                    07.80.02.2514,000פו/ פטור ועדהעירית באר שבעמטווחיםרבעון 20191
               14,000                                    07.80.02.3114,000מש/ מכרז שב"סרולן בע"מאספקת מכולה לנק' עציוןרבעון 20191
               13,999                                    52.50.01.2014,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון קונסטרוקציה מטבח משמר איילוןרבעון 20191
               13,996                                    07.80.02.3113,997פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מהתקנת דלת ביטחון עבור חדרי נשק מגרבעון 20191
               13,985                                    07.80.02.0913,985הצעות מחיר/מסגרת זמןאבו עג'אג' חסאן משתלת א.ח גינון ופיעבודות גינוןרבעון 20191
               13,832                                    52.50.01.0313,936מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20191
                  3,931                                    07.80.02.2513,923מפ/ מכרז פומביגייד 21לינות משפחות פצועיםרבעון 20191
               13,900                                    52.50.03.0613,900מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
               13,895                                    07.80.02.2213,900הצעות מחיר/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20191
               13,855                                    07.80.02.4613,855מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.3013,806מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מפנסרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.4613,784מפ/ מכרז פומביבר - בי .טו. די. בע"משינוע מזוודותרבעון 20191
               13,759                                    07.80.02.4013,759מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
               13,689                                    07.80.02.0913,689פס/ פטור סגן חשבים חניונים קריית הלאום ראשון לציוןחניותרבעון 20191
               13,689                                    07.80.02.2513,689הצעות מחיר/מסגרת זמןמגן אופטיק בעמרכש משקפי מגן לירירבעון 20191
                  9,604                                    07.80.02.5613,558מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"מהסעים פרוייקט שחקים ברמה הארציתרבעון 20191
               13,525                                    07.80.02.0113,525הצעות מחיר/מסגרת זמןבר נחום יוסףסופרויז'ןרבעון 20191
               13,525                                    07.80.02.0113,525הצעות מחיר/מסגרת זמןרון גור טכנולוגיות ניהלסופרויז'ןרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0113,525הצעות מחיר/מסגרת זמןרון גור טכנולוגיות ניהלAAAרבעון 20191
                  8,791                                    52.50.03.0613,525מפ/ מכרז פומבינועם הרריתכנון קווי מים וביוב תחנת משגברבעון 20191
               13,410                                    07.80.02.0913,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. כפר יסיףארנונהרבעון 20191
               13,497                                    07.80.02.2213,497מפ/ מכרז פומביוידאוסטמגדלוררבעון 20191
               13,404                                    52.50.01.2013,404מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'עב' תכנון מתחם הפדרציה תחנת עוזרבעון 20191
               13,400                                    07.80.02.3113,400הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרריהוט עבור משב"סרבעון 20191
               13,333                                    52.50.03.0613,333מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
               13,314                                    07.80.02.0113,320פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי צפוןרבעון 20191
               13,268                                    07.80.02.3013,268מפ/ מכרז פומביאומוייז מערכות בע"מעבודות אלקטרוניקה לרובוטיםרבעון 20191
               13,254                                    07.80.02.1113,254מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור חד"א בת יםרבעון 20191
                  1,287                                    07.80.02.0913,163הצעות מחיר/מסגרת זמןלחייני גלעד ו/או שלומיעבודות גינון בית שוטר תל אביב רבעון 20191
               13,145                                    52.50.03.0613,148מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20191
               13,145                                    07.80.02.4113,145מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנותרבעון 20191
               10,009                                    07.80.02.3113,128המ/ הצעת מחירK9 CENTER S.R.Oחליפות הגנה לאימון כלביםרבעון 20191
                  6,999                                    07.80.02.3113,105מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגליניקוי שטח וגריסת מתכותרבעון 20191
               13,096                                    07.80.02.1713,096הצעות מחיר/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20191
               13,090                                    07.80.02.0113,090הצעות מחיר/מסגרת זמןק.ש.מ. שיווק ונופשלינה עבור יחידת מתפ"ארבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0113,086פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20191
               13,084                                    52.50.01.0813,084מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש מחשב עריכהרבעון 20191
               13,068                                    52.50.01.0313,068הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםתיקון שרוך אבטחהרבעון 20191
               12,084                                    07.80.02.0913,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. כפר קאסם ארנונהרבעון 20191
                  6,596                                    07.80.02.3813,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מלטובת מבצעים קרוב - "מועדרבעון 20191
                  5,759                                    07.80.02.3813,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכברבעון 20191
               12,983                                    07.80.02.3813,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב עבור בחירות רבעון 20191
                  5,130                                    07.80.02.3813,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכב לבחירותרבעון 20191
               12,999                                    07.80.02.0112,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאולמי אצולת העמק בע"מסיכום שנהרבעון 20191
               12,945                                    52.50.01.0412,945מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
               12,870                                    07.80.02.1112,870הצעות מחיר/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מרכש מדבקות למדפסתרבעון 20191
               12,870                                    07.80.02.0112,870הצעות מחיר/מסגרת זמןחיים כרמל אירועים והפקותאטרקציות לפורימון אגף התנועהרבעון 20191



               12,870                                    07.80.02.3112,870מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מציוד עבודה לאנשי שטח מ משקיםרבעון 20191
               12,821                                    07.80.02.0112,821פו/ פטור ועדהעמותת קוסל לחינוך גופניספורט חשבותרבעון 20191
               12,412                                    07.80.02.0912,806הצעות מחיר/מסגרת זמןחברה לניהול קניותרתחזוקת נקודת נס ציונהרבעון 20191
               12,700                                    07.80.02.0112,700הצעות מחיר/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20191
               12,697                                    52.50.03.0612,697מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון קונסט' סיגנט זמנירבעון 20191
               12,636                                    07.80.02.3812,636הצעות מחיר/מסגרת זמןמשואה למלונאות ונופש בע"מ (מלון  יהשכירת אולםרבעון 20191
               12,601                                    07.80.02.4112,601מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.4512,600הצעות מחיר/מסגרת זמןליאור סינקופה בע"מארוחת צהריים כנס חוקריםרבעון 20191
               12,600                                    07.80.02.0112,600הצעות מחיר/מסגרת זמןברקה בר ואירועים בע"משכירת אולם + כלכלהרבעון 20191
               10,261                                    07.80.02.1312,565מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב לפעילות מבצעית אתרבעון 20191
               12,558                                    52.50.03.0612,558פו/ פטור ועדהת.ד.ל בע"מתחזוקת מרחב לכישרבעון 20191
               12,548                                    07.80.02.4512,548מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה עבור כנס בחירות מרחב גלילרבעון 20191
               12,500                                    07.80.02.3112,500הצעות מחיר/מסגרת זמןרותם און ו/או נפךסדנה ליום עיוןרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.4512,490המ/ הצעת מחיראדוויס נכסי איכות בע"מסדנאותרבעון 20191
               12,368                                    52.50.03.0612,450מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20191
               12,445                                    07.80.02.4012,445מפ/ מכרז פומביהדר סוכנות לצרכי צילוםמצלמותרבעון 20191
               12,431                                    52.50.01.0812,431מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
               12,346                                    07.80.02.0912,422מש/ מכרז שב"סתריסי רפיתיקון חלונות זכוכיתרבעון 20191
               12,300                                    07.80.02.0112,300מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורותרבעון 20191
               12,285                                    07.80.02.0112,285מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות לחג פסחרבעון 20191
               12,169                                    07.80.02.3112,169הצעות מחיר/מסגרת זמןריל טיימינג מזור דובבאימון יס"מרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0112,142הצעות מחיר/מסגרת זמןאולם "הבריאה"נשף פורים - תחנת ראשלצרבעון 20191
               12,125                                    07.80.02.0912,125מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות חשמל במג"ב מרכז תיקון תאורה היקפיתרבעון 20191
               12,121                                    07.80.02.3112,121מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מססלים עבור מחוז דרומירבעון 20191
               12,074                                    07.80.02.4612,074הצעות מחיר/מסגרת זמןדי וי דיגיטל ויז'ן בע"מער' מצלמת דרך DOD LS475Wרבעון 20191
               12,051                                    07.80.02.0912,051הצעות מחיר/מסגרת זמןאלון פרוייקטיםעבודות גינוןרבעון 20191
                  2,417                                    07.80.02.0912,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. כפר קאסםארנונהרבעון 20191
               12,000                                    07.80.02.4612,000פו/ פטור ועדההרשות הלאומית להסמכת מעבדותאגרה להסמכת מעבדותרבעון 20191
                  6,503                                    07.80.02.5312,000פו/ פטור ועדההקרן למורשת הכותל המערבסיוררבעון 20191
               11,960                                    07.80.02.0112,000פמ/ פטור מרו"מאלקו סינמה שותפות מוגבלתערב הוקרה למתנדבי כפר סבארבעון 20191
                     -                                    07.80.02.4512,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדהן דומיניק (ביאנקיני)סיור לימודי תחנת יבנהרבעון 20191
               12,000                                    07.80.02.3112,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי אביהפרחיםרבעון 20191
               11,993                                    07.80.02.4511,993הצעות מחיר/מסגרת זמןאתוס - גבאי עמיתשורה לפורשיםרבעון 20191
               11,975                                    07.80.02.2511,975הכ / התחייבות כספיתלשכת הבריאות,מחוז ת"אוועדות רפואיותרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.4111,958פו/ פטור ועדהעיצוב עיסקי בע"מרכש תחזוקת רישיונות טלריקרבעון 20191
               11,955                                    07.80.02.4511,955מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מחדר כושר מחוז דרוםרבעון 20191
               11,955                                    07.80.02.0111,955מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןאפודיםרבעון 20191
               11,933                                    07.80.02.2511,933הצעות מחיר/מסגרת זמןרבידים המרכז לחינוךסדרות חינוך עבור מג"ב חינוךרבעון 20191
               11,924                                    52.50.01.0311,924מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
               11,920                                    52.50.03.0611,920מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
               11,887                                    07.80.02.3111,887הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטו שוורץמצלמת וידאורבעון 20191
               11,864                                    07.80.02.4211,864מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות עבור נציגי קש"ח בחורבעון 20191
               11,820                                    07.80.02.2111,820הצעות מחיר/מסגרת זמןאורמיק רכיבים בע"מסט מפתחות מסטר לפתיחת רכביםרבעון 20191
               12,242                                    07.80.02.3111,814המ/ הצעת מחירUBR ENTERPRISESרכש דורגלי האריסרבעון 20191
               11,800                                    07.80.02.2511,800הצעות מחיר/מסגרת זמןתורה בציון אור עולםסדנארבעון 20191
               11,229                                    07.80.02.0111,800פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי עבור יחידת כפרית נגב מגרבעון 20191
               11,759                                    07.80.02.4111,759הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש כונן קשיחרבעון 20191
               11,759                                    07.80.02.4511,759הצעות מחיר/מסגרת זמןאנטבה מורד בע"מארוחת צהריים סיכום שנה אמןרבעון 20191
               11,724                                    07.80.06.0811,724פו/ פטור ועדהס. היללי פרוייקטים בע"מציוד לקסדות טיסהרבעון 20191
               11,700                                    52.50.01.0311,700מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
               11,695                                    52.50.01.2011,700מפ/ מכרז פומביאסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מעב' חשמל בתחנת לב ת"ארבעון 20191
               11,700                                    07.80.02.2511,700הצעות מחיר/מסגרת זמןקרן אלוףהרצאהרבעון 20191
                  2,936                                    07.80.02.3111,700מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםתחזוקה וחלפים למכונות שטיפהרבעון 20191
               11,700                                    52.50.03.0611,700מפ/ מכרז פומבינועם הרריעב' תכנון מיזוג אויר סיגנט רד בינתרבעון 20191
               11,700                                    07.80.02.2511,700פס/ פטור סגן חשבמרכז המרצים לישראל בע"מכנס אטוברבעון 20191
               11,700                                    52.50.01.0511,700הצעות מחיר/מסגרת זמןשפן הסלע בע"מסדנת פיתוח מנהיגותרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0111,650פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20191
               11,642                                    07.80.02.4611,642הצעות מחיר/מסגרת זמןקל גב סחר בע"ממזוודות טרולי ''24- תובעי תעבורהרבעון 20191
               11,603                                    52.50.01.0311,603מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מיס"מ ירושליםרבעון 20191
               11,595                                    07.80.02.4111,595מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  1,600                                    07.80.02.4511,594פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20191
               10,881                                    52.50.01.0511,583הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון לאונרדו ארט מלונות פתאלסדנארבעון 20191
               11,629                                    07.80.02.4111,576מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20191
                  3,616                                    07.80.02.2511,535פו/ פטור ועדהקיבוץ ניר עםמטווחיםרבעון 20191
                  1,670                                    07.80.02.4511,419הצעות מחיר/מסגרת זמןקרנות השוטריםלינה סיור לימודי ספ"כ מרחב ירקוןרבעון 20191
               11,250                                    07.80.02.3111,250מפ/ מכרז פומביסולמות חגית (1990) בע"מסולמות לרכבי יס"מרבעון 20191
               11,250                                    07.80.02.0911,250הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ל.מ. ארגמן בע"מחניות יח' מפנ''ארבעון 20191
               11,232                                    07.80.02.2511,232הצעות מחיר/מסגרת זמןדיאלוג יעוץ ארגוני, מחקרקורס ניהול רזהרבעון 20191
               11,232                                    07.80.02.0111,232מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות למומרבעון 20191
               11,232                                    07.80.02.2511,232הצעות מחיר/מסגרת זמןברסון סיגלהדרכות ק' רווחהרבעון 20191
               11,200                                    07.80.02.0911,200הצעות מחיר/מסגרת זמןקשת מערכות שערים מקבוצת גורן בע"שירותי תיקוני מחסומים במחוז חוףרבעון 20191
               11,185                                    52.50.03.0611,185פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מחיפוי מדרגות תחנת קריית שמונהרבעון 20191
               10,379                                    52.50.01.0311,162מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מרכש מדפסותרבעון 20191
               11,158                                    07.80.02.0111,158הצעות מחיר/מסגרת זמןדן רוזנצווייגהנחיית סדנהרבעון 20191
               11,144                                    52.50.03.0611,144מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
               11,115                                    07.80.02.2511,115הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטיקל טי סי בע"מאימון תשלום בדיעבד לטקטיקל עבור מגרבעון 20191
               11,115                                    07.80.02.4611,115הצעות מחיר/מסגרת זמןשוגוןרכש תיקי טרולי לבוחני התנועה רבעון 20191
               11,115                                    07.80.02.0111,115מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למתנדבי מג"ב בסיס עברון ואמיהודרבעון 20191
               11,115                                    07.80.02.3111,115הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת אביב נטעים בע"מעבודות גינון ופרחים בבסיס מכמרבעון 20191
               11,100                                    07.80.02.2511,100הצעות מחיר/מסגרת זמןישראלוף - מיקי -מלקיאלהדפסת חוברות תחקיררבעון 20191
                  9,984                                    07.80.02.1111,086מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)טפטים פרוייקט - בית מנ"טרבעון 20191
               11,086                                    07.80.02.3111,086הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת אלון בע"ממכולת אשפה 8 קוב עבור מכמרבעון 20191
               11,067                                    07.80.02.4511,067פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי לצפון מרחב קדםרבעון 20191
               11,015                                    07.80.02.4111,015מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  7,516                                    07.80.02.0911,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. עיספייא ארנונהרבעון 20191
               11,000                                    07.80.02.0111,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי שרתרבעון 20191
               10,998                                    07.80.02.2510,998הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטערכה להפעלת משפחות - בית מורשתרבעון 20191
               10,998                                    07.80.02.4610,998הצעות מחיר/מסגרת זמןרונבי את ברקוביץ סחר בע"מסוללות נטענותרבעון 20191
               10,970                                    52.50.01.2010,970פו/ פטור ועדהוימאזור בעמעב' תשתיות-תיקון וכבילה לשער אחורי משמר איילוןרבעון 20191
               10,962                                    07.80.02.4510,962מה/ מנהל הרכבראלי ארט חח.ב. בע"מהשתלמות נהיגה לשוטרי מחוז מרכזרבעון 20191
               10,881                                    52.50.01.0310,881מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מעבור דיגום מדפסות הדס בפרויקט הקנאביסרבעון 20191
               10,881                                    07.80.02.3110,881הצעות מחיר/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלאימון הפסדרבעון 20191
               10,863                                    07.80.02.0910,863מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל מחסן מלמ"שרבעון 20191



               10,858                                    07.80.02.3110,858הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת אם אר אל בע"ממסיכות למתפארבעון 20191
               10,823                                    07.80.02.4610,823פו/ פטור ועדההמעעבדה האוניברסיטאית לתחבורה בעחוו"ד משפטי ל-CDRרבעון 20191
               10,815                                    07.80.02.2210,815המ/ הצעת מחירדה גרוטבקבוקוניםרבעון 20191
               10,800                                    52.50.01.0310,800מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
               10,787                                    07.80.02.2510,787הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון בחדר כושררבעון 20191
               10,701                                    07.80.02.0110,764פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהערב גיבושרבעון 20191
               10,752                                    07.80.02.3110,752מפ/ מכרז פומביפריוטקס בע"ממקלות תאורהרבעון 20191
               10,062                                    07.80.02.4610,750מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מרכש מדפסותרבעון 20191
               10,699                                    07.80.02.0110,699הצעות מחיר/מסגרת זמןוסיליו אירועים בע"מנשף פורים - תחנת רמלהרבעון 20191
               10,678                                    07.80.02.0110,678הצעות מחיר/מסגרת זמןמאיר שמח בע"מאירוע פורימון עבור מג"ב מרכזרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0110,660המ/ הצעת מחירחיים כרמל אירועים והפקותמפעילרבעון 20191
               10,620                                    07.80.02.4210,620הכ / התחייבות כספיתמשרד החוץנציגיםרבעון 20191
               10,618                                    52.50.01.0810,618הצעות מחיר/מסגרת זמןאלפא מסופים ומדפסותיח' הדפסה לסורק PANASONIC KVSS014רבעון 20191
               10,595                                    07.80.02.3110,595הצעות מחיר/מסגרת זמןתיק קו עיצובים בע"מתיק עבודה למשקים הבטחונייםרבעון 20191
               10,530                                    07.80.02.2510,530פו/ פטור ועדהקליבר 3 בע"ממטווחרבעון 20191
               10,530                                    07.80.02.0110,530מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מצימדנים + בקבוקי שתיהרבעון 20191
               10,530                                    07.80.02.3110,530מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללותרבעון 20191
               10,530                                    07.80.02.2510,530מפ/ מכרז פומביוורקרציוד מיגון רפואירבעון 20191
               10,530                                    52.50.03.0610,530מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית, אספקה והתקנת ציוד תקשורתרבעון 20191
                  2,264                                    07.80.02.0910,511מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"משכירת גנרטור חרום מחוז יםרבעון 20191
               10,500                                    07.80.02.4110,500מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
                  2,860                                    07.80.02.2510,460מפ/ מכרז פומביהאוניברסיטה הפתוחהקורס לימוד אנגליתרבעון 20191
               10,450                                    52.50.01.0510,450פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20191
                  7,800                                    07.80.02.1710,400מפ/ מכרז פומביהאוניברסיטה הפתוחהקורס לימוד אנגליתרבעון 20191
               10,278                                    07.80.02.4110,278מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
                  8,845                                    07.80.02.0910,216הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרינה הכחולהתחזוקת משרדי שיטור ימי במרינה אשדודרבעון 20191
               10,200                                    07.80.02.0110,200מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "מארז ייןרבעון 20191
               10,440                                    07.80.02.2210,191מפ/ מכרז פומבימוצרי פוליאטילן ופלסטיק (אמיר אשד)שקיות מאובטחות למוצגיםרבעון 20191
               10,179                                    07.80.02.2510,179מפ/ מכרז פומביוידאוסטרכש ציוד תיעודרבעון 20191
               10,166                                    07.80.02.3110,166מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכש גלגלות לכלביותרבעון 20191
               10,121                                    07.80.02.2110,121מפ/ מכרז פומביסי אי אי תעשיות בע"מנרתיקים לגלוקרבעון 20191
               10,090                                    07.80.02.2210,090הצעות מחיר/מסגרת זמןאניוור אי - קומרס בע"ממנוי שנתי לבנק תמונותרבעון 20191
               10,052                                    52.50.01.2010,052מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלמיגון נגד קרינה מטא"ר י-םרבעון 20191
                  9,856                                    07.80.02.1110,026מפ/ מכרז פומביקלמן ברמן בע"מדגלים עבור מחסן בית דגןרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0110,005הצעות מחיר/מסגרת זמןקופל חן ברנד יזמות בע"מ - סמילנסקינשף פוריםרבעון 20191
                  6,435                                    07.80.02.3110,005מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"משי לערב הוקרה מתנדביםרבעון 20191
               10,001                                    07.80.02.0110,001הצעות מחיר/מסגרת זמןאביינטה 22 בע"מנשף פורים - תחנת לודרבעון 20191
               10,001                                    07.80.02.4510,001הצעות מחיר/מסגרת זמןאירועים הדר-יה בע"מאירוע פוריםרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.4510,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאחים שרבט(1989) בניה והשקעות בעכלכלהרבעון 20191
               10,000                                    07.80.02.0110,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטונרלייןמכסה לסוללהרבעון 20191
                  8,980                                    07.80.02.0910,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. שהם ארנונהרבעון 20191
                  4,680                                    07.80.02.0910,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותיים כימיים בכל הארץרבעון 20191
                  9,742                                    07.80.02.5610,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשרותים כימיים מאויימיםרבעון 20191
                  9,750                                    07.80.02.2510,000הכ / התחייבות כספיתמשרד המשפטיםהשתלמות פרקליטיםרבעון 20191
                  9,980                                    52.50.01.0310,000הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהאגרת רישוירבעון 20191
                  9,743                                    52.50.03.0610,000מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלתכנון חשמל חניות משמר איילוןרבעון 20191
               25,457                                    07.80.02.3710,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןהובלה ודמי טיפול הזמנות יבוארבעון 20191
                  9,900                                    52.50.01.0310,000הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהתשלום אגרות כטב"מרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.0110,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיזום ופיתוח עין זיווןלינה ואירוח סיור לימודי אח"מ להברבעון 20191
               10,000                                    07.80.02.4510,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20191
               10,000                                    52.50.01.2010,000פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהשדרוג שער יח' סלערבעון 20191
                     -                                    07.80.02.3110,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמרעום דולפיןתיקי נשיאהרבעון 20191
                  7,175                                    07.80.02.1310,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.מ.מ. ירושליםכיוון תמלהרבעון 20191
                  4,110                                    07.80.02.1310,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהשלושה בית מלאכה מכני בע"מחריטת תופים עבור מרכז שירות שברבעון 20191
                  9,780                                    07.80.02.1310,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון אלשיך יחיא בע"מכיוון תמלהרבעון 20191
                  9,999                                    07.80.02.0910,000מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משרותי שאיבת ביוב מחוז ש"ירבעון 20191
               10,000                                    07.80.02.0910,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשרון הדברה בטוחה - אוחיון שרוןעבודות הדברה בבסיסי מגב צפוןרבעון 20191
                  9,992                                    07.80.02.5710,000הצעות מחיר/מסגרת זמןממן אילן 2007 בע"ממילוי CO2 אזור שפלהרבעון 20191
                  5,859                                    07.80.02.1110,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמקסימה תהליכים בע"ממילוי CO2 אזור דרוםרבעון 20191
                     -                                    07.80.02.1110,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמושליון חמצן ירושליםמילוי CO2 אזור מרכזרבעון 20191
                  4,329                                    07.80.02.1310,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהנטר פרונט בע"מכיוון מתלים עבור סדנת ק"ח רבעון 20191
               10,000                                    07.80.02.0110,000פו/ פטור ועדהסיון רהב מאיריום האישהרבעון 20191
                  9,439                                    07.80.02.5710,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמושליון חמצן ירושליםמילוי CO2 אזור ירושליםרבעון 20191
                  4,899                                    52.50.03.0610,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסות עבור מרבעון 20191
               10,000                                    07.80.02.4510,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסלבדור ניהול והפלת מסכלכלהרבעון 20191
               10,000                                    07.80.02.0110,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמורפוט בע"מנשף פורים - תחנת פ"תרבעון 20191
               10,000                                    07.80.02.4010,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרמפלט צפוי מתכותגילוון אבץ חםרבעון 20191
                  9,838                                    07.80.02.2210,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי טו זד אמ אס פתרונות צבאיים מתקדתיקוני ארונות סופרגלורבעון 20191
                  6,206                                    07.80.02.3110,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20191
                  5,511                                    07.80.02.1310,000הצעות מחיר/מסגרת זמןDESERT MOTORSתחזוקת טרקטורון פולריס רנגרבעון 20191
               10,000                                    07.80.02.0110,000פמ/ פטור מרו"ממרכז המרצים לישראל בע"מהרצאהרבעון 20191
                  9,844                                    07.80.02.4110,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"משרות תיקוניםרבעון 20191
                  9,999                                      07.80.02.019,999הצעות מחיר/מסגרת זמן אל טופ אירועים בע"מ(לואר)נשף פורים תחנת מודיעיןרבעון 20191
                  9,999                                      07.80.02.099,999הצעות מחיר/מסגרת זמןנדב איכות בגיזוםעבודות חיפוי קיר בעציצים לנוי רבעון 20191
                  9,999                                      07.80.02.419,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מתיקון מדפסותרבעון 20191
                  9,999                                      07.80.02.099,999הצעות מחיר/מסגרת זמןרמי בן ישי הנדסת חשמל בעמבדיקת לוח / מהנדס בודק בשעות לא שיגרתיות בכלל בסיסרבעון 20191
                  9,999                                      07.80.02.229,999הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילוןמדבקות+ ריבוניםרבעון 20191
                  9,998                                      52.50.01.089,998מפ/ מכרז פומביארליך מעבדות בע"מהלבנת הוןרבעון 20191
                  9,998                                      07.80.02.099,998הצעות מחיר/מסגרת זמןגינון אורפזעבודות גינון-אורפז מג"ב איילרבעון 20191
                  9,998                                      07.80.02.099,998הצעות מחיר/מסגרת זמןגינון אורפזעבודות גינון אחזקה חודשית במגב אייל רבעון 20191
                  9,992                                      07.80.02.229,992הצעות מחיר/מסגרת זמןאליקל בע"מקיט בלוסטאררבעון 20191
                  9,992                                      07.80.02.229,992הצעות מחיר/מסגרת זמןביוטסט בע"מספריי לניקוי דנ"ארבעון 20191
                  9,992                                      07.80.02.229,992הצעות מחיר/מסגרת זמןאליקל בע"מפדבסרבעון 20191
                  9,988                                      07.80.02.259,988הצעות מחיר/מסגרת זמןמוזיאון הילדים-חולוןכשירות תרבותיתרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.219,987המ/ הצעת מחירנורת איסט טכנולוגיות בע"מנרתיקרבעון 20191
                  9,980                                      07.80.02.099,980הצעות מחיר/מסגרת זמןהוד גינון פיתוח ואחזקה דנתה רפאלעבודות גינון נעוריםרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.019,978פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20191
                  9,975                                      07.80.02.019,975הצעות מחיר/מסגרת זמןבר נחום יוסףסופרויז'ןרבעון 20191
                  9,974                                      07.80.02.409,974הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.כהן אלקטרוניקהתיקון מיקרופונים למכשירי קשר עבור מחסןלוגיסטיקהרבעון 20191
                  9,826                                      07.80.02.019,971הצעות מחיר/מסגרת זמןמרדכי אפשטייןניתוח סטטיסטירבעון 20191
                  9,968                                      07.80.02.019,968הצעות מחיר/מסגרת זמןאור לבת ים בע"מכיבוד מרכזי הערכהרבעון 20191
                  9,957                                      07.80.02.229,957הצעות מחיר/מסגרת זמןמעבדות חי בע"מערכות אונסרבעון 20191
                  9,956                                      07.80.02.229,956מפ/ מכרז פומביהדר סוכנות לצרכי צילוםמגדלוררבעון 20191



                  9,951                                      07.80.02.319,951הצעות מחיר/מסגרת זמןעמיסל - עמית תעשיות בע"ממטענים למצבריםרבעון 20191
                  9,945                                      07.80.02.019,945הצעות מחיר/מסגרת זמןמשה אשכנזי-בית המאפה של משהכיבוד מרכזי הערכהרבעון 20191
                  9,945                                      07.80.02.099,945הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטשלטים שונים עבור מחוז ש"ירבעון 20191
                  9,945                                      07.80.02.229,945הצעות מחיר/מסגרת זמןלבני מוצרי פלסטיקבקבוקוניםרבעון 20191
                  9,945                                      07.80.02.229,945הצעות מחיר/מסגרת זמןלבני מוצרי פלסטיקמז"פרבעון 20191
                  9,945                                      52.50.01.059,945הצעות מחיר/מסגרת זמןגל שעיבי - שירותי צילוםעריכת סרטרבעון 20191
                  9,945                                      07.80.02.259,945הצעות מחיר/מסגרת זמןגליה כהן רוזנברגסדנארבעון 20191
                  9,945                                      07.80.02.229,945הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.כהן אלקטרוניקהכבליםרבעון 20191
                  2,201                                      07.80.02.259,939הצעות מחיר/מסגרת זמןד"ר לימור שגיאסדנת יעוץ אירגונירבעון 20191
                  9,922                                      07.80.02.019,922הצעות מחיר/מסגרת זמןיעקבי יהודה - ברבחוצ קייטרינג סיכום שנה אבטחהרבעון 20191
                  9,900                                      07.80.02.019,900הצעות מחיר/מסגרת זמןטו מנו בית קמהקייטרינג למתנגבים מג"ב דרוםרבעון 20191
                  9,898                                      07.80.02.019,898הצעות מחיר/מסגרת זמןאימרדו כרמל אירועים וקייטרינג בע"משימוש באולם - מחוז חוףרבעון 20191
                  9,898                                      07.80.02.259,898הצעות מחיר/מסגרת זמןדן רוזנצווייגיום הנחיה סדנת גיבושרבעון 20191
                  9,898                                      07.80.02.259,898הצעות מחיר/מסגרת זמןליברמן מאירהתהליך אבחון במשלטיםרבעון 20191
                  9,898                                      07.80.02.469,898הצעות מחיר/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.כלכלת צהריים לאירוערבעון 20191
                  9,870                                      07.80.02.469,870מפ/ מכרז פומבייעיל די.סי.אס.בעמכבל בדיקת תדר יחוסרבעון 20191
                  9,857                                      07.80.02.259,857מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקדיסק און קירבעון 20191
                  9,851                                      07.80.02.409,851הצעות מחיר/מסגרת זמןרון גל תעשיות בע"מחלקים למצלמות גוףרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.019,851פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20191
                  9,830                                      07.80.02.229,830הצעות מחיר/מסגרת זמןחן שמואלצלחות פטרירבעון 20191
                  9,828                                      07.80.02.019,828הצעות מחיר/מסגרת זמןקיבוץ נעןסדנת יוהלןרבעון 20191
                  9,828                                      07.80.02.019,828הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון רמת רחלשימוש באולםרבעון 20191
                  9,919                                      07.80.02.099,828מפ/ מכרז פומביגני קדם בע"מרותיגיזום וכריתה במתקני מ"רבעון 20191
                  9,828                                      07.80.02.409,828מפ/ מכרז פומביאל סייט בע"מתחזוקת ציוד וידאורבעון 20191
                  9,828                                      07.80.02.469,828הצעות מחיר/מסגרת זמןשמש עמית ו/או טל טליה ALLMART פתרורכש עבור טכנולוגיות את"ן - רבעון 20191
                  9,826                                      07.80.02.019,826הצעות מחיר/מסגרת זמןדקלה חייםניתוח סטטיסטירבעון 20191
                  9,826                                      07.80.02.019,826הצעות מחיר/מסגרת זמןדקלה חייםניתוח סטטיסטירבעון 20191
                  9,806                                      07.80.02.459,806הצעות מחיר/מסגרת זמןד"ר לימור שגיאסדנאות רצף פיתוח מחוז מרכזרבעון 20191
                  9,806                                      07.80.02.459,806הצעות מחיר/מסגרת זמןמאיה בן סעדוןסדנת רצף הפיתוח מחוז מרכזרבעון 20191
                  9,800                                      52.50.03.069,800מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.019,798הצעות מחיר/מסגרת זמןבענבי היקב בע"מנשף פורים - תחנת נתניהרבעון 20191
                  9,764                                      52.50.03.069,764הצעות מחיר/מסגרת זמןארבל שטראוס בע"ממראות פנורמיות למניעת תאונותרבעון 20191
                  9,746                                      07.80.02.319,746הצעות מחיר/מסגרת זמןשבא-יםטיפול שנתי בציוד צלילה יחידות צולליםרבעון 20191
                  9,744                                      07.80.02.229,744הצעות מחיר/מסגרת זמןגאמידור דיאנוסטקיהקיט הקסגוןרבעון 20191
                  9,734                                      07.80.02.319,734מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשמשונית לבונקריםרבעון 20191
                  9,730                                      07.80.02.259,730הצעות מחיר/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואימטליות לחיטוי משטחים- מרפאות ומשלרבעון 20191
                  9,708                                      07.80.02.219,708הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א.א. לבטחון (1996)בעמגולם מפתח צילנדררבעון 20191
                  9,697                                      07.80.02.299,698מש/ מכרז שב"סספר לכל שיווק והפצה בע"מספררבעון 20191
                  6,701                                      07.80.02.569,669מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מהסעים פרוייקט שחקים ברמה הארציתרבעון 20191
                  9,664                                      07.80.02.019,664פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי עבור פלוגה ג' מגרבעון 20191
                  6,435                                      07.80.02.259,653הצעות מחיר/מסגרת זמןעוזי רביסיור מודרךרבעון 20191
                  9,653                                      07.80.02.139,653הצעות מחיר/מסגרת זמןו.ל.ם תעשיות בע"מזרוע מראה חיצוניתרבעון 20191
                  9,752                                      07.80.02.469,653מפ/ מכרז פומבימ.ב.א. הזורע טכנולוגיות כיול אגודהרכש כיול מד גובהרבעון 20191
                  9,652                                      07.80.02.259,653פו/ פטור ועדהאיי.אס.פי פיטנסציוד לחדר כושר תחנת מוריהרבעון 20191
                  9,653                                      07.80.02.229,653הצעות מחיר/מסגרת זמןהראל אבוחצירה- נחל ערבהשכירת מקוםרבעון 20191
                  7,913                                      07.80.02.099,647הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת נמל אילת בע"מתחזוקת שיטור ימי אילתרבעון 20191
                  9,643                                      07.80.02.469,611מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  9,602                                      07.80.02.319,602מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכישת ציוד עבור תרגילי הדרכה בבהרבעון 20191
                  9,599                                      07.80.02.019,599מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"משונותרבעון 20191
                  9,594                                      07.80.02.229,594מש/ מכרז שב"סמצג בע"משונותרבעון 20191
                  9,569                                      52.50.03.069,568מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
                  9,498                                      07.80.02.459,563מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירות כלי רכברבעון 20191
                  9,550                                      07.80.02.019,550הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעמעיצוב והדפסה שנתון טסטיסטי מחלקת אסטרטגיהרבעון 20191
                  9,489                                      52.50.03.069,547מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20191
                  9,533                                      07.80.02.019,533הצעות מחיר/מסגרת זמןרותם און ו/או נפךסדנהרבעון 20191
                  9,519                                      07.80.02.099,520פו/ פטור ועדהוימאזור בעממחסום חדש כולל התקנה עבור ימתרבעון 20191
                  9,738                                      07.80.02.099,520מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמרכישת שער קל לתחנת זכרון יעקברבעון 20191
                  9,506                                      07.80.02.319,506הצעות מחיר/מסגרת זמןסנסולו-יעוץ פיתוח ויצור בטחוני בע"מבתי נפציםרבעון 20191
                  9,500                                      07.80.02.259,500מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מהכנה למבחן כשריםרבעון 20191
                  5,450                                      07.80.02.019,498הצעות מחיר/מסגרת זמןמשק פיליפ בע"מפעילות גיבוש עבור פלוגה ל"רבעון 20191
                  9,477                                      07.80.02.469,477הצעות מחיר/מסגרת זמןסי די פלוסעטיפות לתקליטורים לבוחניםרבעון 20191
                  9,466                                      07.80.02.319,466מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממבנה 002 מוקד 110 חולוןרבעון 20191
                  9,199                                      07.80.02.229,459הצעות מחיר/מסגרת זמןפליקס גרינוורצל ובנו בע"ממז"פרבעון 20191
                  9,450                                      07.80.02.319,450הצעות מחיר/מסגרת זמןבר נחום יוסףסדנאות שירותרבעון 20191
                  9,448                                      07.80.02.229,448הצעות מחיר/מסגרת זמןסופר בניין אלברט בן הרוש בע"ממסיר צבערבעון 20191
                  9,435                                      07.80.02.319,435הצעות מחיר/מסגרת זמןפלד ישראל סוכנויותציין לאקדח גלוק TLR-8Gרבעון 20191
                  9,423                                      07.80.02.139,426מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב עבור אתןרבעון 20191
                  9,419                                      07.80.02.019,419מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורה למתנדביםרבעון 20191
                  8,062                                      52.50.01.209,400מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"מתחזוקת גנרטורים תחנת לב תרבעון 20191
                  9,360                                      07.80.02.019,360הצעות מחיר/מסגרת זמןזוהר יעקובסון בע"מכנס שנתי שחקןרבעון 20191
                  9,360                                      07.80.02.229,360הצעות מחיר/מסגרת זמןארט לוגו בע"משונותרבעון 20191
                  9,360                                      07.80.02.319,360הצעות מחיר/מסגרת זמןשירדן טכנולוגיותמדבקותרבעון 20191
                  9,337                                      07.80.02.469,337מח/ מכרז חשכ"לאוליטק ש.ב.א. בע"מרכש רולררבעון 20191
                  3,245                                      07.80.02.139,318מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירות כלי רכברבעון 20191
                  9,313                                      52.50.03.069,313הצעות מחיר/מסגרת זמןקירוסקאי אגש"ח בע"ממדיח עבור פרוייקט כפר מנדארבעון 20191
                  9,302                                      07.80.02.409,302הצעות מחיר/מסגרת זמןטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"ממטל בושנלרבעון 20191
                  9,269                                      07.80.02.319,269מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהספק כוח ומלחמיםרבעון 20191
                  9,219                                      52.50.01.039,221מפ/ מכרז פומביאורדע פרינט תעשיות בע"מעיטופיות קנאביסרבעון 20191
                     -                                      07.80.06.069,221מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 6 קאיה פיקאנטורבעון 20191
                  9,196                                      07.80.02.319,196הצעות מחיר/מסגרת זמןמרעום דולפיןפאוץ וייצור מנשא למתפארבעון 20191
                  9,173                                      07.80.02.259,173הצעות מחיר/מסגרת זמןקור סיינטיפיק קרייאיישנס בע"מציוד רפואירבעון 20191
                  9,152                                      07.80.02.229,152מפ/ מכרז פומבירותם בטיחות בע"ממז"פרבעון 20191
                  9,149                                      07.80.02.459,149הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון רמת רחלמש"מ קדםרבעון 20191
                  9,126                                      52.50.01.089,126מפ/ מכרז פומבידי וי דיגיטל ויז'ן בע"מהלבנת הוןרבעון 20191
                  4,212                                      07.80.02.019,126הצעות מחיר/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבהדפסת חוברותרבעון 20191
                  8,974                                      07.80.02.469,126פו/ פטור ועדהמקביט בע''ממצלמת דמהרבעון 20191
                  9,108                                      07.80.02.319,108מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20191
                  9,097                                      07.80.02.459,097פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' תשתיות חשמל סיגנט מחוז דרוםרבעון 20191
                  9,067                                      07.80.02.309,068מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצל' תרמית ניידתרבעון 20191
                  9,035                                      52.50.01.209,065מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל יחידת יואברבעון 20191
                  5,529                                      07.80.02.259,009מפ/ מכרז פומביגייד 21לינות מאוימיםרבעון 20191
                  1,229                                      07.80.02.039,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשלמה רחמיםועד ביתרבעון 20191
                  8,440                                      07.80.02.099,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. קצרין ארנונהרבעון 20191



                  9,000                                      07.80.02.229,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסער לייזר לייטינג וזיקוקיןכנסרבעון 20191
                  9,000                                      07.80.02.229,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
                  9,000                                      07.80.02.419,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
                  9,000                                      07.80.02.469,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.א.בוקר- מכללהרבעון 20191
                  9,000                                      07.80.02.299,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשמעון אזולאיהרצאהרבעון 20191
                  9,000                                      07.80.02.019,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרועי מלכהסדנא מג"ב י-םרבעון 20191
                  4,500                                      07.80.02.099,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשירותי גינון ציפורי 2000עבודות גינון בבסיסי מג"ב צפוןרבעון 20191
                  5,218                                      52.50.03.068,997מפ/ מכרז פומבינועם הרריייעוץ מיזוג אוויר חמ"ל מרחב שרוןרבעון 20191
                  8,986                                      07.80.02.388,986מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלמחברות פנקסים ועטיםרבעון 20191
                  8,986                                      07.80.02.018,986הצעות מחיר/מסגרת זמןמלצר ארז - ארז הדרכה ואתגרסדנהרבעון 20191
                  8,986                                      07.80.02.018,986מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורה עבור מתנדביםרבעון 20191
                  8,981                                      07.80.02.228,981הצעות מחיר/מסגרת זמןדיו דיאגנוסטיקהכימיקל לדנ"ארבעון 20191
                  8,970                                      07.80.02.018,970פס/ פטור סגן חשבהארץ עיתון יומימנוי שנתירבעון 20191
                  8,951                                      07.80.02.018,951הצעות מחיר/מסגרת זמןשמולה יואב ישראלארוחת צהריים עבור מתפ"ארבעון 20191
                  8,951                                      07.80.02.018,951הצעות מחיר/מסגרת זמןטוטאלטק בע"מעגלות שירותרבעון 20191
                  8,950                                      07.80.02.468,951מפ/ מכרז פומביצחובוירכש סיכת אגף התנועהרבעון 20191
                  8,943                                      07.80.02.098,943מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלטיפול שנתי בלוחות חשמל ראשיים בבסיסי בהרבעון 20191
                  8,927                                      07.80.02.258,927הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון מכשירי כושר - מטה מחוז חוף רבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.298,913מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעי שוטריםרבעון 20191
                  8,910                                      07.80.02.468,910מפ/ מכרז פומבימ.ב.א. הזורע טכנולוגיות כיול אגודהרכש כיול ציוד בדיקה מדעירבעון 20191
                  8,907                                      07.80.02.018,907הצעות מחיר/מסגרת זמןעונג שבתכיבוד למתפארבעון 20191
                  8,904                                      52.50.03.068,904פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מאספקה והתקנה PVC לחלביה שרבעון 20191
                  8,898                                      07.80.02.318,898הצעות מחיר/מסגרת זמןסי סרףמצלמת GO PROרבעון 20191
                  8,892                                      07.80.02.468,892פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מרכש חלפים לינשוףרבעון 20191
                  8,888                                      07.80.02.018,889מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותיים כימיים מחוז מרכזרבעון 20191
                  8,880                                      07.80.02.458,880מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורהרבעון 20191
                  8,857                                      52.50.03.068,857מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתוספת לכפר יאסיףרבעון 20191
                  8,845                                      07.80.02.318,845הצעות מחיר/מסגרת זמןזאוס אביב בע"מיומן לניהול בטיחות ומעקב עבור סמתחים שהוכשרורבעון 20191
                  8,828                                      07.80.02.018,827מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטייניםרבעון 20191
                  8,680                                      07.80.02.388,811מח/ מכרז חשכ"לקרביץ 1974 בע"מציוד משרדירבעון 20191
                  8,803                                      07.80.02.318,803מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מפנס לנשקרבעון 20191
                  8,796                                      52.50.03.068,800מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל נק' משטרה זמנית בחרישרבעון 20191
                  8,791                                      07.80.02.018,791הצעות מחיר/מסגרת זמןדן רוזנצווייגהנחיית סדנהרבעון 20191
                  8,791                                      07.80.02.228,791מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהרכיביםרבעון 20191
                  8,775                                      07.80.02.018,775מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20191
                  7,500                                      07.80.06.088,775פו/ פטור ועדהברנר אהודיעוץ כלי טיסרבעון 20191
                  8,775                                      07.80.02.258,775פו/ פטור ועדהמחקר התלהבות בע"מאומןרבעון 20191
                  8,775                                      07.80.02.408,775הצעות מחיר/מסגרת זמןמרעום דולפיןמנשא תצפיותרבעון 20191
                  8,760                                      52.50.03.068,761מפ/ מכרז פומביהלמן מהנדסים יועצים בע"מעב' תכנון תברואה ומיזוג אויר מרבעון 20191
                  8,756                                      07.80.02.418,756מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  8,752                                      07.80.02.318,752מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקרכש עבור מובילי שחקים תנועה בהקמהרבעון 20191
                  2,999                                      07.80.02.098,740הצעות מחיר/מסגרת זמןאלמקיאס אלירןעבודות גינון בבסיסי מג"ב צפון רבעון 20191
                  8,720                                      07.80.01.518,720הצעות מחיר/מסגרת זמןבאג מולטיסיסטםפלאפונים לפיתוח אפליקציות למוקדים עבור מדור אינטרנרבעון 20191
                     842                                      07.80.02.458,705הצעות מחיר/מסגרת זמןטלרז ל.א יבוא ושיווקתיקיםרבעון 20191
                  8,700                                      07.80.02.408,700הצעות מחיר/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20191
                  8,684                                      07.80.02.388,684מח/ מכרז חשכ"לקרביץ 1974 בע"מציוד משרדי בחירות 2019רבעון 20191
                  8,668                                      07.80.02.408,668מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש ותחזוקת יחידות קצה למערבעון 20191
                  8,649                                      52.50.01.038,649מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20191
                  8,640                                      07.80.02.318,640מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מציוד למבנ השומר+קודניםרבעון 20191
                  8,635                                      07.80.02.408,635הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.ס.ק רופ אקסס בע"מהשתלמות רענון מנהל מקצועי למטפסי תרניםרבעון 20191
                     -                                      07.80.06.068,620מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה סופרברבעון 20191
                  8,580                                      07.80.02.458,580הצעות מחיר/מסגרת זמןטופ אתגרים (2013) אילתפעילות אתגריתרבעון 20191
                  8,119                                      07.80.02.318,555הצעות מחיר/מסגרת זמןמועדון השייט פלמנגו בע"מיום עיון תשלום בדיעבד לפלמינגו עבור מגרבעון 20191
                  8,550                                      07.80.02.258,550הצעות מחיר/מסגרת זמןנגישות ישראלקורס רכזי נגישותרבעון 20191
                  8,529                                      07.80.02.318,529מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משאיבת ביוב וניקוזרבעון 20191
                  8,506                                      07.80.01.518,506מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש מכשירי סלולאררבעון 20191
                  8,500                                      07.80.02.018,500מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20191
                  8,500                                      07.80.02.018,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאורחות הגלבוע בע"מפעילות בשטחרבעון 20191
                  1,433                                      07.80.02.098,500הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית נס ציונהארנונהרבעון 20191
                  8,500                                      07.80.02.228,500פו/ פטור ועדהפרוייקט פלטפורמההצגה מקצועיתרבעון 20191
                  8,500                                      07.80.02.278,500מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל מגדל העמקרבעון 20191
                  8,499                                      07.80.02.018,499הצעות מחיר/מסגרת זמןוסיליו אירועים בע"מנשף פורים - תחנת רחובותרבעון 20191
                  8,483                                      07.80.02.118,483הצעות מחיר/מסגרת זמןש.א.ל.תתנור בישול גזרבעון 20191
                  8,476                                      07.80.02.218,476הצעות מחיר/מסגרת זמןסברס מרכז שטח ישראליציוד טיפוסרבעון 20191
                  8,444                                      07.80.02.318,444מח/ מכרז חשכ"לגילת טלקום בע"מרכש אנטנה לווינית אקטיביתרבעון 20191
                  8,384                                      07.80.02.098,434מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום חלון לשכת ראש אתרבעון 20191
                  5,438                                      07.80.02.098,424הצעות מחיר/מסגרת זמןתעש מערכות בע"מ ארנונהרבעון 20191
                  8,424                                      07.80.02.318,424פו/ פטור ועדהקיבוץ איילת השחרמטווח מתנדבים איילת השחררבעון 20191
                  8,424                                      07.80.02.018,424הצעות מחיר/מסגרת זמןאום חליפהעמדת אוכלרבעון 20191
                  8,424                                      52.50.03.068,424הצעות מחיר/מסגרת זמןענק הבטיחות בע"ממעצורי חניה למניעת תאונותרבעון 20191
                  8,424                                      07.80.02.258,424הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיתי אייזנברג ראובןסרטוןרבעון 20191
                  8,424                                      07.80.02.018,424הצעות מחיר/מסגרת זמןסברס יזמות וייצוג בע"ממופע בידור מתפא פוריםרבעון 20191
                  8,403                                      07.80.02.018,403הצעות מחיר/מסגרת זמןע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורותרבעון 20191
                  8,398                                      07.80.02.318,398הצעות מחיר/מסגרת זמןסמיקום לקסיסמצבריםרבעון 20191
                  8,372                                      52.50.01.038,372מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מאל פסקרבעון 20191
                  8,362                                      52.50.03.068,311מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20191
                  8,307                                      07.80.02.018,307מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורה לפסחרבעון 20191
                  8,097                                      52.50.03.068,266מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20191
                  8,380                                      07.80.02.308,265מפ/ מכרז פומביפוליקרט טכנולוגיות בע"ממארז פנסים למתנדבי מג"ברבעון 20191
                  8,260                                      07.80.02.328,260הצעות מחיר/מסגרת זמןמשכל הוצאה לאור והפצהספרים לטובת משלחת פולין רבעון 20191
                  8,254                                      52.50.01.208,254מפ/ מכרז פומבישוגוןאפודים רפלקטיבים מח' בינוירבעון 20191
                  8,232                                      07.80.02.258,232הצעות מחיר/מסגרת זמןברק רוניהדרכות ק' רווחהרבעון 20191
                  8,213                                      07.80.02.318,213הצעות מחיר/מסגרת זמןדניאל ספרים גרופספרות מקצועיתרבעון 20191
                  8,207                                      07.80.02.318,213פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי תחנת ערדרבעון 20191
                  8,208                                      07.80.02.318,208מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20191
                     -                                      52.50.03.068,200מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמרכש והתקנת מחסום קל לתחנת כפר סבארבעון 20191
                  8,191                                      07.80.02.278,191פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מתיקון פיצוץ מים במקלחות במגורי בנות גן נררבעון 20191
                  8,190                                      07.80.02.258,190הצעות מחיר/מסגרת זמןשלבים-קופרשמידט אויהנחיית סדנארבעון 20191
                  8,190                                      07.80.02.018,190הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיר שינבויםסרטוןרבעון 20191
                  8,190                                      07.80.02.258,190הצעות מחיר/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואיציוד לרפואת חירום- ערכת קוניוטומיהרבעון 20191
                  8,190                                      07.80.02.318,190מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהנייר ניגוב לידייםרבעון 20191
                  8,190                                      07.80.02.318,190הצעות מחיר/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שייום עיון מחלקת חרוםרבעון 20191
                  8,190                                      07.80.02.458,190הצעות מחיר/מסגרת זמןאן.אם.סי.יונייטד אנטרטיינמנט בע"ממפעיל לפוריםרבעון 20191



                  8,190                                      07.80.02.228,190הצעות מחיר/מסגרת זמןשירן טכנולוגיות בע"מחומר לפיתוח ט"ארבעון 20191
                  8,190                                      07.80.02.458,190הצעות מחיר/מסגרת זמןי.ח. מירב מיגון בע"מהחלפת דלתות רישום ימ"ר מרכזרבעון 20191
                  8,161                                      07.80.02.108,161פו/ פטור ועדהבזק בינלאומי - אילתתחזוקת מרכזיותרבעון 20191
                  8,128                                      07.80.02.018,128הצעות מחיר/מסגרת זמןיהודה בידרמןסדנהרבעון 20191
                  8,073                                      07.80.02.228,073הצעות מחיר/מסגרת זמןארגולשונותרבעון 20191
                  8,073                                      07.80.02.308,073מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןציפות לאפודיםרבעון 20191
                  8,061                                      07.80.02.318,061מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מסרטי סימון עבור מחוז ירושליםרבעון 20191
                  8,050                                      07.80.02.018,050פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי ירושליםרבעון 20191
                  8,016                                      07.80.02.098,016פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' איטום גג יחידה אויריתרבעון 20191
                  8,015                                      07.80.02.098,015הצעות מחיר/מסגרת זמןתרמוצ'ק הנדסהסריקות תרמוגרפיות באיזור ירבעון 20191
                  8,003                                      07.80.02.458,003הצעות מחיר/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מלהקה מחוז ת"ארבעון 20191
                  8,002                                      07.80.02.258,002פו/ פטור ועדהמשכנות שאננים בירושליםהדרכהרבעון 20191
                  8,002                                      07.80.02.318,002הצעות מחיר/מסגרת זמןיוסי עובדיה הנדסה ואחזקת חשמל בע"שירותי ביקורת תקופתית מערכות חשמלרבעון 20191
                  4,227                                      07.80.02.098,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. קרית טבעון ארנונהרבעון 20191
                  8,000                                      07.80.02.418,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
                  8,000                                      52.50.01.208,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלהתאמות לגנרטור משטרת ערועררבעון 20191
                  2,989                                      07.80.02.098,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'שירותי ייעוץ תכנון עבור מחוז שרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.018,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדהן דומיניק (ביאנקיני)סיור לימודי תחנת יבנהרבעון 20191
                  7,903                                      07.80.02.578,000מח/ מכרז חשכ"לק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"משרותי טפול בפסולת נייררבעון 20191
                  8,000                                      07.80.02.018,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקמיליון אירועים בע"מנשף פורים - תחנת כסרבעון 20191
                  8,000                                      07.80.02.318,000פס/ פטור סגן חשבחניון קרתא ירושלים בע"משכרית חניות עבור מבצע שבת האור רבעון 20191
                  7,920                                      07.80.02.578,000הצעות מחיר/מסגרת זמןזר פור יו (2000) בע"מפרחיםרבעון 20191
                  7,961                                      07.80.02.258,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןשירות מטווחים - יס"מ אשררבעון 20191
                  7,999                                      07.80.02.017,999מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מרכש תשורה עבור מתנדבי מגרבעון 20191
                  7,998                                      07.80.02.097,998פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהאיטום גגות נעוריםרבעון 20191
                  7,997                                      07.80.02.227,997הצעות מחיר/מסגרת זמןאלכס רד בע"מפיפטותרבעון 20191
                  7,991                                      07.80.02.217,991הצעות מחיר/מסגרת זמןמטווח העיר סחר בינלאומיכפפות חצי אצבע + חלקי חילוף לסימוניישןרבעון 20191
                  7,980                                      07.80.02.317,980מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהעציםרבעון 20191
                  7,956                                      07.80.02.257,956הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מלוני השרון בע"מסדנא לקציני רווחהרבעון 20191
                  7,956                                      07.80.02.317,956הצעות מחיר/מסגרת זמןאיוניר ערןמופע אימפרוביזציה אימון הקמה חטיבתירבעון 20191
                  7,956                                      07.80.02.467,956מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש דיסקים DVD לבוחניםרבעון 20191
                  7,952                                      07.80.02.317,952הצעות מחיר/מסגרת זמןנירים - דפוס והוצאה לאור בע"ממחברות עבור אגף השיטוררבעון 20191
                  7,944                                      52.50.03.067,944מח/ מכרז חשכ"לכיוונים- אמנון סוכובלנסקימקרנים ניידים ונייחיםרבעון 20191
                  7,933                                      07.80.02.227,933הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטו מהיר (יבוא ושיווק)גליל נייר חוםרבעון 20191
                  7,928                                      52.50.03.067,928מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
                  7,909                                      07.80.02.317,909מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסה למתפארבעון 20191
                  7,871                                      52.50.03.067,871הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילוןהדפסות שילוט מז"פרבעון 20191
               10,480                                      07.80.02.317,863המ/ הצעת מחירUBR ENTERPRISESסוללותרבעון 20191
                  7,862                                      07.80.02.417,862מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנה+ציוד נילווהרבעון 20191
                  7,862                                      07.80.02.417,862מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנהרבעון 20191
                  7,862                                      07.80.02.417,862מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנהרבעון 20191
                  7,848                                      07.80.02.457,848מה/ מנהל הרכבפ.ר.ש פרוייקטים לבטיחות בנהיגההשתלמות נהיגה לשוטרים - רבעון 20191
                  7,825                                      07.80.02.217,825מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מפנסרבעון 20191
                  7,301                                      52.50.03.067,803מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל זי"ט תחנת עוזרבעון 20191
                  7,565                                      07.80.02.097,800הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. מצפה רמוןארנונהרבעון 20191
                  7,781                                      07.80.02.227,781מש/ מכרז שב"סמצג בע"מרכש מגרסותרבעון 20191
                  7,770                                      07.80.02.407,770מפ/ מכרז פומבישרותי טלקול אלקטרוניקה בע"מרכש ערכות מלאות - מגבר , רבעון 20191
                  7,766                                      07.80.02.017,766פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי עבור סמ"ג ירושלים מגרבעון 20191
                  7,509                                      07.80.02.317,760הכ / התחייבות כספיתמרכז למחקר גרעיני נ שורקתגיםרבעון 20191
                  7,728                                      07.80.02.097,728הצעות מחיר/מסגרת זמןמקורות אשקלוןתיקון מים- בית גובריןרבעון 20191
                  7,722                                      07.80.02.017,722הצעות מחיר/מסגרת זמןסברס יזמות וייצוג בע"מסדנא למניעת הטרדת מינית רבעון 20191
                     -                                      07.80.02.257,722הצעות מחיר/מסגרת זמןמני ספיירסרטוןרבעון 20191
                  7,699                                      07.80.02.097,699פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מהחלפת צנרת באשקלוןרבעון 20191
                  7,790                                      07.80.02.317,690מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מ(בעקבות זריקת רימון)מצלמות לתחנת קריית מלאכי רבעון 20191
                  4,458                                      07.80.02.297,680מח/ מכרז חשכ"למסיעי שאשא בע"משירותי הסעהרבעון 20191
                  7,677                                      07.80.02.277,677פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעמילוי בלון גז תחנת נהריהרבעון 20191
                  7,640                                      52.50.01.037,640הצעות מחיר/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.037,605הצעות מחיר/מסגרת זמןשפיר הנדסה אזרחית וימיתועד ביתרבעון 20191
                  7,430                                      07.80.02.017,605הצעות מחיר/מסגרת זמןמנדלסון יעלמבדקי מיוןרבעון 20191
                  7,605                                      07.80.02.217,605מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מסט עדשות CLARESYS CTKIT 70,100,150רבעון 20191
                  7,605                                      07.80.02.467,605מפ/ מכרז פומביבנדא מגנטיק בעמשונותרבעון 20191
                  7,605                                      07.80.02.257,605הצעות מחיר/מסגרת זמןרנמה בע"מהרצאת מופע יום האישהרבעון 20191
                  7,605                                      07.80.02.387,605הצעות מחיר/מסגרת זמןאלחכים - הדפסה והוצאה לאור בע"מהדפסת חוברות בחירות 2019רבעון 20191
                  7,605                                      07.80.02.097,605הצעות מחיר/מסגרת זמןחסאן רפאלהחלפת קו מים נעוריםרבעון 20191
                  7,600                                      07.80.02.017,600הצעות מחיר/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מהקלטת שיריםרבעון 20191
                  7,576                                      07.80.02.317,576מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מסס"ל למחוס מרכזרבעון 20191
                  7,576                                      07.80.02.317,576מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מססלים עבור מחוז חוףרבעון 20191
                  7,276                                      52.50.03.067,556מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20191
                  7,547                                      07.80.02.017,547הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"מארוחת ערברבעון 20191
                  7,547                                      07.80.02.017,547מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20191
                  7,540                                      07.80.02.017,540מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות עבור יום האישהרבעון 20191
                  7,534                                      07.80.02.317,534הצעות מחיר/מסגרת זמןארליך מעבדות בע"מגליל נייר לאריזהרבעון 20191
                  7,500                                      07.80.02.257,500מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהקורס לימודי נהיגה מג"ב תחבורהרבעון 20191
                  7,500                                      07.80.02.017,500פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהסיכום שנתי מרחב שפלהרבעון 20191
                  7,500                                      07.80.02.017,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאולם "הבריאה"נשף פורים נתב"גרבעון 20191
                  7,494                                      07.80.02.317,494הצעות מחיר/מסגרת זמןר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ורכש תיק יעודי לכלבןרבעון 20191
                  7,488                                      07.80.02.257,488הצעות מחיר/מסגרת זמןמנורה אור חדש בע"מנרות נשמהרבעון 20191
                  7,488                                      07.80.02.097,488הצעות מחיר/מסגרת זמןדב ברנע מהנדסים בע"מבדיקת מעליות יחידות מחוז דרוםרבעון 20191
                  7,483                                      07.80.02.117,483הצעות מחיר/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מרכש מדפסת מדבקותרבעון 20191
                  7,456                                      07.80.02.017,456פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי ירושליםרבעון 20191
                  7,408                                      07.80.02.097,452מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום עבור אתרבעון 20191
                  7,445                                      07.80.02.417,446מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
                  2,232                                      07.80.02.257,441המ/ הצעת מחירנור מכרז להכוונה בתעסוקהסדנאות למשתחרריםרבעון 20191
                  7,441                                      07.80.02.467,441הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסקר אלקטרוצילוםרכש סוללות ומטענים-רבעון 20191
                  7,429                                      07.80.02.017,429מש/ מכרז שב"סספרותק  תרבות ישראליתרכש ספרי עיון למינהל היועמרבעון 20191
                  7,413                                      07.80.02.467,413מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  7,360                                      07.80.02.097,404מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום בממדרבעון 20191
                  7,400                                      07.80.02.017,401הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב דלתון בע"מתשורה לפסח ימ"ר צפוןרבעון 20191
                  7,371                                      07.80.02.317,371הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון הדר ת"אסדנת הכנה למתפארבעון 20191
                  7,362                                      07.80.02.017,362מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20191
                  7,362                                      07.80.02.017,362מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20191
                  7,350                                      07.80.02.317,350הצעות מחיר/מסגרת זמןאמסלם לילך (מסטיק)הרצאת שירותרבעון 20191
                  7,336                                      07.80.02.317,336מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מפנס לנשקרבעון 20191



                  7,306                                      07.80.02.017,306מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "מארז פסחרבעון 20191
                  7,303                                      07.80.02.387,303הצעות מחיר/מסגרת זמןגריל בר - ערן נסיםא. צהרייםרבעון 20191
                  7,282                                      52.50.01.087,300הצעות מחיר/מסגרת זמןבזק החב' הישראלית לתקשודמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת בזקרבעון 20191
                  7,262                                      07.80.02.257,262הצעות מחיר/מסגרת זמןדינמיקס איזוןהרצאה לסדנהרבעון 20191
                  7,254                                      52.50.01.057,254הצעות מחיר/מסגרת זמןג. צ שדות ישראל בע"מפעילות גיבושרבעון 20191
                  7,254                                      07.80.02.317,254הצעות מחיר/מסגרת זמןפגסוס-בר קרולינה הילדהקרסוליות זוהרותרבעון 20191
                     500                                      07.80.02.457,226הצעות מחיר/מסגרת זמןכיוונים החברה לתרבות הפשכירת אולםרבעון 20191
                  1,172                                      52.50.01.207,226מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משרותי הסעות משכוכית אזור ברבעון 20191
                  7,207                                      07.80.02.317,207הצעות מחיר/מסגרת זמןטקסס מוצרי פרסוםרכש תשורות עצי ריח עם מיתוג חטיבתי דורבעון 20191
                  7,207                                      52.50.01.057,207הצעות מחיר/מסגרת זמןנעם הרץאוגדן החברה הערביתרבעון 20191
                  6,480                                      07.80.02.017,200הצעות מחיר/מסגרת זמןחמת גדר בע"מכניסה וארוחה לחמת גדר עבור תחנת עירון מחוז חוףרבעון 20191
                  7,000                                      07.80.02.257,200הצעות מחיר/מסגרת זמןשורשיםהרצאה לכנסרבעון 20191
                  7,193                                      52.50.01.037,193מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  7,174                                      07.80.02.317,174מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמזוודות כלים לחבלןרבעון 20191
                  7,118                                      07.80.02.017,118מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורה פורים מצתפארבעון 20191
                  7,079                                      07.80.02.257,079הצעות מחיר/מסגרת זמןליאור מרכז הקירור  - קירור ניסיםמקרר לאחסון חיסוניםרבעון 20191
                  7,070                                      07.80.02.317,070מפ/ מכרז פומבירינה תעשיות נעליים בע"מנעליים עבור צוות שונררבעון 20191
                  7,050                                      07.80.02.227,050מפ/ מכרז פומביעין דור מערכות 2009 בע"מתיקון מנדף כימירבעון 20191
                  6,962                                      52.50.03.067,027מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל זי"ט כנארבעון 20191
                  7,020                                      07.80.02.317,020הצעות מחיר/מסגרת זמןרמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מחולצותרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.317,020הצעות מחיר/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאה למומרבעון 20191
                  7,020                                      07.80.02.017,020הצעות מחיר/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאה למומרבעון 20191
                  7,020                                      07.80.02.017,020הצעות מחיר/מסגרת זמןחאן בארותייםלינה + ארוחות ערב ובוקר + רבעון 20191
                  7,000                                      07.80.02.457,001הצעות מחיר/מסגרת זמןמונייר פוד דיזיין בע"מיום האישה מחוז מרכזרבעון 20191
                  7,000                                      07.80.02.097,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגל רן מבנים בע"מהשכרת מכולת מקלחות עבור משמר איילוןרבעון 20191
                  6,380                                      07.80.02.257,000הכ / התחייבות כספיתלשכת הבריאות, מחוז חיפהוועדות רפואיותרבעון 20191
                  3,263                                      07.80.02.097,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית נס ציונה ארנונהרבעון 20191
                  2,985                                      07.80.02.097,000מפ/ מכרז פומבירמנוע שירותים מונציפלימכולות לפינוי פסולת בנעוריםרבעון 20191
                  2,340                                      07.80.02.097,000מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משאיבות ביוב בנעוריםרבעון 20191
                  7,000                                      52.50.01.207,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאיירפורט סיטי בע"מעב' בינוי צס"מ יח' מאוררבעון 20191
                  6,999                                      52.50.01.207,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מהתקנת רשת לשער קונזולי מחוז שרבעון 20191
                  6,200                                      07.80.02.017,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיבוק יזמות בע"מ - קדמהארוחה במסעדה פרידת ספ"כ מסממרבעון 20191
                  6,997                                      07.80.02.256,997הצעות מחיר/מסגרת זמןש.כהן ספריםכיפותרבעון 20191
                  6,997                                      07.80.02.256,997הצעות מחיר/מסגרת זמןמגן אופטיק בעמרכש אוזניות מגן אלקטרוניות פרוטק רבעון 20191
                     -                                      07.80.02.456,995הצעות מחיר/מסגרת זמןסלבדור ניהול והפלת מסערב פרידה מפורשיםרבעון 20191
                  6,961                                      07.80.02.316,962המ/ הצעת מחיראריז פתרונות סימון ואריזה בע"משקיות חימוםרבעון 20191
                  6,667                                      52.50.03.066,930מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20191
                  6,930                                      07.80.02.016,930הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בע"מארוחת צהריים במסעדהרבעון 20191
                  6,921                                      07.80.02.026,921הצעות מחיר/מסגרת זמןכפתור ופרח אומנותכותפותרבעון 20191
                  6,920                                      07.80.04.816,920פס/ פטור סגן חשבתעבורה וסקרים בע"מהלבנת הוןרבעון 20191
                  6,903                                      07.80.02.316,903הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מאזני שקל 2008 בע"ממשקל עד 1 טוןרבעון 20191
                  6,874                                      07.80.02.316,874הצעות מחיר/מסגרת זמןנירים - דפוס והוצאה לאור בע"מ חוברתרבעון 20191
                  6,845                                      07.80.02.016,845הצעות מחיר/מסגרת זמןמרום אפ.גי.פי. יבוא ושימתקן לדגל לשכמרבעון 20191
                  6,845                                      07.80.02.256,845הצעות מחיר/מסגרת זמןאבנו סדנאות בישול מעשיות בע"מיום הנחיית סדנארבעון 20191
                  6,800                                      07.80.02.456,800מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
                  6,836                                      07.80.02.226,793מפ/ מכרז פומביעין דור מערכות 2009 בע"מתיקוני מנדפיםרבעון 20191
                  6,271                                      07.80.02.016,763הצעות מחיר/מסגרת זמןענת מלכי לפידותסופרויז'ןרבעון 20191
                  6,751                                      07.80.02.116,751מפ/ מכרז פומביארליקטקסציוד לינה עבור בית השוטר תרבעון 20191
                  6,750                                      07.80.02.256,750הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז הישראלי לניהול בעפיתוח הדרכהרבעון 20191
                  6,745                                      07.80.02.016,745הצעות מחיר/מסגרת זמןהכשרת  הישוב מוטליםסיור לימודירבעון 20191
                  6,708                                      07.80.02.016,708הצעות מחיר/מסגרת זמןסנדויבץ בר אקספרס בע"מכנס מקצועי מתנדבי יח"מ שפלהרבעון 20191
                  6,702                                      52.50.03.066,702מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מעב' מדידה מטה מחוז דרוםרבעון 20191
                  2,364                                      07.80.02.456,697מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלרמקול ותרמוסרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.016,687פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת במה וציוד לאירוע פורימון מטה ארצי רבעון 20191
                  6,669                                      07.80.02.226,669הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילוןמדבקותרבעון 20191
                  6,669                                      07.80.02.016,669מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים עבור מתנדבי מג"ברבעון 20191
                  6,617                                      07.80.02.216,638מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללות שונותרבעון 20191
                  6,177                                      07.80.02.386,596מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"ממועד 2019רבעון 20191
                  5,968                                      07.80.02.386,596מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכב - מחוז חוףרבעון 20191
                  6,328                                      52.50.03.066,574מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20191
                  6,669                                      07.80.02.316,564מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןתיקי חובש לספינותרבעון 20191
                  6,552                                      07.80.02.136,552הצעות מחיר/מסגרת זמןבן נון גד ורד הנדסהזוג שרשראות שלג יונימוג 335/80/20רבעון 20191
                  6,512                                      52.50.03.066,512פו/ פטור ועדהבינת יישום מערכותנעילה מבוקרתרבעון 20191
                  6,512                                      52.50.03.066,512פו/ פטור ועדהבינת יישום מערכותנעילה מבוקרתרבעון 20191
                  6,504                                      07.80.02.256,504הצעות מחיר/מסגרת זמןתיירות צובהיום עיוןרבעון 20191
                  6,500                                      52.50.03.066,500מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'עב' תכנון קונסטרוציה עבור חיזוק ירבעון 20191
                  6,458                                      07.80.02.096,458הצעות מחיר/מסגרת זמןקסם קרית ספר מכרזיםתחזוקה שנתית למש"ק מודיעין עיליתרבעון 20191
                  6,381                                      07.80.02.316,435מפ/ מכרז פומביקלמן ברמן בע"מדגלים עבור שיטור ימירבעון 20191
                  6,435                                      07.80.02.016,435מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20191
                  6,435                                      52.50.01.056,435הצעות מחיר/מסגרת זמןגאגא בוקינגערב יחידה מתנדבי קדמהרבעון 20191
                  6,435                                      07.80.02.256,435הצעות מחיר/מסגרת זמןדן רוזנצווייגיום הנחיית סדנארבעון 20191
                  6,426                                      07.80.02.316,425מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחים ושרוכיםרבעון 20191
                  6,413                                      07.80.02.316,410מפ/ מכרז פומביטופ גאן בשטח- גיל מרישרוךרבעון 20191
                  6,400                                      07.80.02.456,400הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטתשורהרבעון 20191
                  6,350                                      07.80.02.256,400מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןשירות מטווחים - יס"מ מנשהרבעון 20191
                  5,813                                      07.80.02.316,400מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מאוטובוס עבור סיור מקצועירבעון 20191
                  6,400                                      07.80.02.456,400הצעות מחיר/מסגרת זמןבר את גל בע"ממכונות צחצוח+משחהרבעון 20191
                  6,393                                      07.80.02.406,393מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
                  6,388                                      07.80.02.016,388מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורת - תחנת חיפהרבעון 20191
                  6,377                                      07.80.02.256,377הצעות מחיר/מסגרת זמןמחקר התלהבות בע"מסיגנטרבעון 20191
                  6,374                                      07.80.02.316,374מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמופות, ניפלים, פקקים לברגיםרבעון 20191
                  6,364                                      07.80.02.316,364פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מהעברת בודקה מגבעת שאול לירבעון 20191
                  6,331                                      07.80.02.466,331מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מדיסק קשיח חיצוני 3.5 טרה עבור בוחניםרבעון 20191
                  4,268                                      07.80.02.226,331המ/ הצעת מחירחן שמואלממסיםרבעון 20191
                  6,318                                      07.80.02.016,318הצעות מחיר/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"משמשיות לאירועי מטה ארצי ירושליםרבעון 20191
                  6,318                                      07.80.02.016,318הצעות מחיר/מסגרת זמןצילום דני צילוםרבעון 20191
                  6,318                                      07.80.02.406,318הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטופ בע"מתעלת דריכהרבעון 20191
                  6,300                                      07.80.02.016,300פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי יפתחרבעון 20191
                  6,296                                      07.80.02.016,296פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20191
                  6,295                                      07.80.04.816,295הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאור ולך בע"מהלבנת הוןרבעון 20191
                  6,117                                      52.50.03.066,287מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20191
                  6,177                                      07.80.02.386,282מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מהשכרת רכב לבחירותרבעון 20191
                  6,260                                      52.50.01.206,260מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום משמר איילוןרבעון 20191



                  6,250                                      07.80.02.016,250הצעות מחיר/מסגרת זמןציפורי-מרכז להכשרה ולמנהיגות בע"מ ארוחת ערב במרכז ציפורירבעון 20191
                     -                                      07.80.02.316,226מפ/ מכרז פומביפרונט ליין לציודנרתיק בד לאזיקיםרבעון 20191
                  6,215                                      07.80.02.416,215פו/ פטור ועדהחברת החשמל מזרח ירושליםמונה חשמל מבט ירושליםרבעון 20191
                  6,207                                      07.80.02.016,205פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםימי יחידהרבעון 20191
                  6,201                                      07.80.02.016,201מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים- תשורהרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.016,200הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ו מוסיקה ארועים ומאפים בע"משימוש באולם - מחוז חוףרבעון 20191
                  6,178                                      07.80.02.026,178מפ/ מכרז פומביאופנת פור יו 1984 בע"מהפקת תמונות שיווקיותרבעון 20191
                  6,287                                      52.50.01.056,178מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכי תצוגה רחבים ומרובי כניסותרבעון 20191
                  6,166                                      07.80.02.016,166הצעות מחיר/מסגרת זמןספייס אמונים בע"מאירוע פרידהרבעון 20191
                  6,143                                      07.80.02.316,143הצעות מחיר/מסגרת זמןאדמה סטודיו לקרמיקה (2012) בע"ממעמד לאבוקת זכרוןרבעון 20191
                  6,143                                      07.80.02.466,143פו/ פטור ועדהביו אינסטרומנט בעמרמקול - BEEIIIרבעון 20191
                  6,097                                      07.80.02.226,097מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמסנניםרבעון 20191
                  6,092                                      52.50.03.066,092פו/ פטור ועדהבינת יישום מערכותנעילה מבוקרתרבעון 20191
                  6,090                                      07.80.02.316,090מפ/ מכרז פומביר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ואולריםרבעון 20191
                  6,084                                      07.80.02.456,084הצעות מחיר/מסגרת זמןעטיה רודדסדנהרבעון 20191
                  6,084                                      07.80.02.316,084מפ/ מכרז פומביברק ערוצים לשיווק 2000 בע"מ.ציוד עבודה לאנשי שטח מ משקיםרבעון 20191
                  6,075                                      52.50.03.066,075מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  6,070                                      07.80.02.306,070מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
                  6,065                                      07.80.02.016,065מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברי מתנה לחבלניםרבעון 20191
                  6,061                                      07.80.02.016,061מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות עבור נציגי קש"ח בחורבעון 20191
                  6,061                                      07.80.02.316,061מפ/ מכרז פומבידינמיק סיסטמס בע"מברכיות לוחםרבעון 20191
                  6,061                                      07.80.02.216,061מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מססלים למחוס ירושליםרבעון 20191
                  6,057                                      07.80.02.316,057מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהציר גמיש, בוסטר, שואב וסוללותרבעון 20191
                  6,052                                      07.80.02.016,052הצעות מחיר/מסגרת זמןיקבי הברון שיווק (1993) בע"מיום השואה הבינלאומירבעון 20191
                  6,015                                      07.80.02.226,015הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילוןמדבקותרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.456,007הצעות מחיר/מסגרת זמןאולם "הבריאה"נשף פורים - תחנת ראשלצרבעון 20191
                  6,001                                      07.80.02.416,002הצעות מחיר/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"מתחזוקת מדפסותרבעון 20191
                  6,002                                      07.80.02.456,002הצעות מחיר/מסגרת זמןמישלב קורסים בע"מהדרכות - תחנת ראשלצרבעון 20191
                  5,999                                      07.80.02.016,000הצעות מחיר/מסגרת זמןניראל תרבות בע"מ - פיאנו ברנשף פורים ימ"ררבעון 20191
                  6,000                                      07.80.02.096,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהוד גינון פיתוח ואחזקה דנתה רפאלעבודות גינון ת. טירת הכרמל מחוז חוףרבעון 20191
                  2,856                                      07.80.02.096,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעיריית גבעת שמואלארנונהרבעון 20191
                  6,000                                      07.80.02.376,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןמדפסות צה"ליותרבעון 20191
                  6,000                                      07.80.02.016,000הצעות מחיר/מסגרת זמןוילה מונסון- נאור קובאיסיור לימודירבעון 20191
                  6,000                                      07.80.01.516,000מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש מכשירי סלולאררבעון 20191
               12,000                                      07.80.02.186,000פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהאירועי בתי קולנוע ליחידות מערך ההדרכה מילואים מגרבעון 20191
                  6,000                                      52.50.01.056,000מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מכשרים - מחוז חוףרבעון 20191
                  5,993                                      52.50.03.066,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי מבנה חנייה תחנת ערועררבעון 20191
                  6,000                                      07.80.02.016,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקאזה ברונה בע"מלינה- סיור לימודירבעון 20191
                  5,999                                      07.80.02.015,999מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורות ליום האישהרבעון 20191
                  5,999                                      07.80.02.455,999הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת פרחי הנגב בע"מפרחיםרבעון 20191
                  2,999                                      07.80.02.315,998הצעות מחיר/מסגרת זמןועד מקומי שילתשכירת אולם מתפא סיכום שנהרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.015,997הצעות מחיר/מסגרת זמןאחים שרבט(1989) בניה והשקעות בעכלכלהרבעון 20191
                  5,995                                      07.80.02.455,995מפ/ מכרז פומבימתנות פור אולאוזניות בלוטוסרבעון 20191
                  5,983                                      07.80.02.225,983הצעות מחיר/מסגרת זמןעיצובים גרפיקה ותקשורת שיווקית בע"שונותרבעון 20191
                  5,981                                      07.80.02.315,981הצעות מחיר/מסגרת זמןפתרונות אחסון חכמים בעממחסן גינהרבעון 20191
                     -                                      07.80.06.065,975מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 4 שברולט ספארקרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.295,967הצעות מחיר/מסגרת זמןאדוויס נכסי איכות בע"מברק מנהיגותרבעון 20191
                  5,967                                      52.50.01.055,967מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקארנקים לכנס מתנדביםרבעון 20191
                  5,967                                      07.80.02.465,967מפ/ מכרז פומביאוסקר אלקטרוצילוםשונותרבעון 20191
                  5,950                                      07.80.02.255,950הצעות מחיר/מסגרת זמןשומר נועההדרכות ק' רווחהרבעון 20191
                  5,935                                      07.80.02.255,935הצעות מחיר/מסגרת זמןהמשרד להגנת הסביבהתשלום אגרות לרשיונות מודד קרינהרבעון 20191
                  5,932                                      07.80.02.465,932הצעות מחיר/מסגרת זמןרימקו יבוא ושיווק בע"מתיק למצלמת בוחניםרבעון 20191
                  5,930                                      07.80.02.305,930מפ/ מכרז פומביפרונט ליין לציודנרתיק בד לאזיקיםרבעון 20191
                  5,974                                      52.50.01.035,923מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20191
                  5,900                                      07.80.02.095,900הצעות מחיר/מסגרת זמןנופים בנגב בע"מעבודות גינוןרבעון 20191
                  5,897                                      07.80.02.675,897הצעות מחיר/מסגרת זמןשפיר הנדסה אזרחית וימית תחזוקת בניין הלאום י-םרבעון 20191
                  5,890                                      07.80.02.225,890פמ/ פטור מרו"מבית דקל הנדסה ויצור בע"מחוזה שירות לסנן מיםרבעון 20191
                  5,859                                      52.50.03.065,861מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש תחזוקה ורישוי מוצרי -NACרבעון 20191
                  5,850                                      07.80.02.465,850הצעות מחיר/מסגרת זמןאג יזמות קריאטיבית בע"מכתיבת תסריט לסרט תדמיתרבעון 20191
                  1,931                                      07.80.02.015,850מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשירותים כימייםרבעון 20191
                  5,850                                      07.80.02.015,850הצעות מחיר/מסגרת זמןשפן הסלע בע"מסדנת ODTרבעון 20191
                  5,850                                      07.80.02.255,850הצעות מחיר/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאהרבעון 20191
                  5,850                                      07.80.02.015,850הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שילובים.סדנאות רצף פיתוח מחוז מרכזרבעון 20191
                  5,850                                      07.80.02.315,850מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות לשוטרים מצטיינים במחוזותרבעון 20191
                  5,850                                      52.50.01.065,850פמ/ פטור מרו"מדאבלדו בע"מרכש חידוש רשיון הנגשת מידערבעון 20191
                  5,850                                      07.80.02.215,850מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"מאוגר וידאו INFODRAW PMRS 201רבעון 20191
                  5,850                                      07.80.02.315,850מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מרכישת שוברים עבור מתנדבים מצטייניםרבעון 20191
                  5,850                                      07.80.02.015,850הצעות מחיר/מסגרת זמןזום הפקות-יזמות וייצוג בע"ממופע של אומן - תחנת זבולוןרבעון 20191
                  5,850                                      07.80.02.315,850מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות לשוטרים מצטיינים במחוזותרבעון 20191
                  5,850                                      07.80.02.225,850הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטו מהיר (יבוא ושיווק)מז"פרבעון 20191
                  5,850                                      07.80.02.255,850הצעות מחיר/מסגרת זמןקפסולה שיווק יצירתי בעממופע לכנס סוף שנה אה"דרבעון 20191
                  5,850                                      07.80.02.015,850מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות למערך המתנדביםרבעון 20191
                  5,850                                      07.80.02.015,850הצעות מחיר/מסגרת זמןקרן אלוףהרצאהרבעון 20191
                  4,450                                      07.80.02.015,850הצעות מחיר/מסגרת זמןמפגש טרקטרוני הצפוןכיבוד קלרבעון 20191
                  3,671                                      07.80.02.565,850מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהסעים פרוייקט שחקים ברמה הארציתרבעון 20191
                  5,850                                      07.80.02.015,850פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20191
                  5,850                                      07.80.02.255,850הצעות מחיר/מסגרת זמןידע במדיה הפקות בע"מהרצאהרבעון 20191
                  5,850                                      07.80.02.315,850מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מפולדריםרבעון 20191
                  5,850                                      07.80.02.315,850מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווח מתנדביםרבעון 20191
                  5,850                                      07.80.02.015,850הצעות מחיר/מסגרת זמןקפסולה שיווק יצירתי בעממופערבעון 20191
                  5,850                                      07.80.02.455,850הצעות מחיר/מסגרת זמןנ.א. אשר בע"מלוקרים למשל"טרבעון 20191
                  5,827                                      07.80.02.255,827הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעמהדפסת כתבי עת - בית מורשתרבעון 20191
                  5,438                                      07.80.02.015,827הצעות מחיר/מסגרת זמןחמת גדר בע"מכניסה וארוחה חמת גדר בסיסי עמק חפררבעון 20191
                  5,817                                      07.80.02.315,817הצעות מחיר/מסגרת זמןיעיל נוע סוכנויות בעמשולחנות ייחודיים למומרבעון 20191
                  5,800                                      07.80.02.255,800פמ/ פטור מרו"ממעוז סילהשתלמות סגן ר' אג"תרבעון 20191
                  3,740                                      07.80.02.225,800הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןהובלה ודמי טיפול הזמנות יבוארבעון 20191
                  5,402                                      52.50.01.035,788מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מרכש מדפסותרבעון 20191
                  5,780                                      07.80.02.015,780הצעות מחיר/מסגרת זמןאוהד אבירם- אוטוסינתזהסופרויז'ןרבעון 20191
                  5,780                                      07.80.02.015,780הצעות מחיר/מסגרת זמןענת מלכי לפידותסופרויז'ןרבעון 20191
                  5,774                                      07.80.02.415,774מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מכרטיסים חכמיםרבעון 20191
                  5,767                                      07.80.02.015,767הצעות מחיר/מסגרת זמןסקורפיו שירותי משרדשירותי הדפסהרבעון 20191
                  5,786                                      52.50.01.035,767מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20191
                  5,762                                      07.80.02.115,762מש/ מכרז שב"סא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"ממידוף עבור תחנת פתח תקווהרבעון 20191



                  5,756                                      07.80.02.455,756מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעממדליות + מסגרותרבעון 20191
                  5,733                                      07.80.02.095,733הצעות מחיר/מסגרת זמןקירשנר פרוייקטים ירוקיםעבודות גינוןרבעון 20191
                  5,732                                      07.80.02.255,732מש/ מכרז שב"סספרותק  תרבות ישראליתספרות מקצועית לרע"ן את"ן מכללה לאומיתרבעון 20191
                  5,728                                      07.80.02.315,728הצעות מחיר/מסגרת זמןמנדו ואבי מוצרי צריכהאקונומיקהרבעון 20191
                  5,718                                      07.80.02.405,718מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש מתאמי ערכות ראש , מגברים למערבעון 20191
                  5,698                                      07.80.02.215,698מפ/ מכרז פומביוידאוסטאוגרי וידאו דיגיטלייםרבעון 20191
                  5,682                                      07.80.02.455,682מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקפריטים לפרוייקט ברקרבעון 20191
                  5,430                                      52.50.03.065,657מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון קונסט' עבור ליקויי בטיחות תרבעון 20191
                  5,655                                      07.80.02.415,655מש/ מכרז שב"סג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מניסוי טכנולוגי איזוק אלקטרונירבעון 20191
                  5,628                                      07.80.02.015,628הצעות מחיר/מסגרת זמןנילמט השקעות בע"מפעילות מוטורית בשטחרבעון 20191
                  5,616                                      07.80.02.115,616הצעות מחיר/מסגרת זמןסייטק בע"ממתקן גלישהרבעון 20191
                  5,616                                      07.80.02.305,616הצעות מחיר/מסגרת זמןירון לברטובסקיסדת לחישוב סיכוניםרבעון 20191
                  5,616                                      07.80.02.015,616הצעות מחיר/מסגרת זמןניסים דיין הפקות שרותיערב הוקרה מתנדבי פ"תרבעון 20191
                  5,614                                      52.50.03.065,614מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
                  5,610                                      07.80.02.255,610הצעות מחיר/מסגרת זמןש.א.ג.שרותי רפואה בעמציוד חבישה למטפלים בכיריםרבעון 20191
                  5,600                                      07.80.02.015,600הצעות מחיר/מסגרת זמןי.פ.ר.ע מזון והשקעותארוחה במסעדת אשכרה עבור פלוגה מארבעון 20191
                  5,600                                      07.80.02.015,600מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורותרבעון 20191
                  5,600                                      07.80.02.015,600פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי בה"דרבעון 20191
                  5,600                                      07.80.02.255,600הצעות מחיר/מסגרת זמן ש.ש. הפקותהופעת אומן אורח עבור מג"ב עוטף ירבעון 20191
                  5,535                                      07.80.02.225,535מפ/ מכרז פומביארליך מעבדות בע"ממגדלוררבעון 20191
                  5,531                                      07.80.02.015,531מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורה- יום האשהרבעון 20191
                  5,528                                      07.80.02.185,528מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקרמקול בלוטוס רב עוצמה למערך מילואים מגרבעון 20191
                  5,500                                      07.80.02.455,500מפ/ מכרז פומביעמיסל - עמית תעשיות בע"מסוללות ומטעניםרבעון 20191
                     869                                      52.50.03.065,500מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסות פרויקט מוזיאון הנצחה מגרבעון 20191
                  4,444                                      07.80.02.095,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. מסעדהארנונהרבעון 20191
                  5,500                                      07.80.02.315,500הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מוסדות חינוך ותרבות נס ציונההשכרת אולם חטיבת האבטחהרבעון 20191
                  5,500                                      07.80.02.015,500הצעות מחיר/מסגרת זמןיואב חסןמבדקי מיוןרבעון 20191
                  5,499                                      07.80.02.015,499מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20191
                  5,499                                      07.80.02.465,499מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  5,499                                      07.80.02.315,499הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.א.ב. ייצור וייבואידית למתפארבעון 20191
                  5,405                                      07.80.02.465,496מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכי מגערבעון 20191
                  5,494                                      07.80.02.015,494מפ/ מכרז פומביאביזר סנטר סחר 2002 בע"מוילונותרבעון 20191
                  5,462                                      52.50.03.065,486מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מהקמת נק' רמת בית שמשרבעון 20191
                  5,478                                      07.80.02.455,478מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  5,476                                      07.80.02.225,476הצעות מחיר/מסגרת זמןמאיר-טכנולוגיות מדעיותמז"פרבעון 20191
                  5,474                                      52.50.03.065,474מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור תחנת לודרבעון 20191
                  5,472                                      07.80.02.315,472הצעות מחיר/מסגרת זמןאוהד מנורארוחת צהריים במסגרת אימון הקמה חטיבתירבעון 20191
                  5,460                                      07.80.02.315,460מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20191
                  5,455                                      07.80.02.315,455מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מסרטי סימון עבור מחוז צפוןרבעון 20191
                  5,308                                      52.50.03.065,444מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מלובי ראשי תחנת לודרבעון 20191
                  5,444                                      52.50.03.065,444מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
                  5,441                                      07.80.02.315,441הצעות מחיר/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מהדפסת כרטיסיםרבעון 20191
                  5,436                                      07.80.02.255,436הצעות מחיר/מסגרת זמןרבידים המרכז לחינוךליווי סדרת חינוך פלוגה ו' מג"רבעון 20191
                  5,433                                      07.80.02.315,433מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום בבסיס מכמרבעון 20191
                  5,392                                      07.80.02.275,415פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי תיקון דלת תחנת נהריהרבעון 20191
                  5,410                                      07.80.02.255,410הצעות מחיר/מסגרת זמןבר נחום יוסףסדנא לקציני מע"ן- שעת יעוץ תעריף נשרבעון 20191
                  5,388                                      07.80.02.225,388פמ/ פטור מרו"מטור סיני מקרקעין בע"מסיוררבעון 20191
                  5,388                                      07.80.02.225,388מפ/ מכרז פומביאופטימיקס בע"ממגדלוררבעון 20191
                  5,382                                      07.80.02.465,382מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מציוד נלווה לסיר/ק.יחידה אגף התנועהרבעון 20191
                  5,382                                      07.80.02.455,382הצעות מחיר/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבמחברותרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.015,382הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיר שינבויםסרטוןרבעון 20191
                  5,430                                      07.80.02.315,382מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"ממכשיר מי חם קררבעון 20191
                  5,359                                      07.80.02.015,359הצעות מחיר/מסגרת זמןצחובוימדליות למומרבעון 20191
                  5,334                                      07.80.02.315,335הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.ב.שי בע"ממשקפי מגן לכלברבעון 20191
                  5,315                                      07.80.02.255,315הצעות מחיר/מסגרת זמןגטר גרופ בע"מציוד רפואי לרופא שינייםרבעון 20191
                  5,307                                      52.50.01.035,307מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממאור לה"ב אירפורט סיטי נתברבעון 20191
                  5,304                                      52.50.01.035,286מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20191
                  5,085                                      52.50.03.065,286מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20191
                  5,280                                      07.80.02.315,280פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהקמת במהרבעון 20191
                  5,271                                      07.80.02.015,271הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מארוחת צהריים - מח' חינוךרבעון 20191
                  5,265                                      52.50.03.065,265מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםיועץ בטיחות עבור סדנת שב"רבעון 20191
                  5,265                                      07.80.02.225,265הצעות מחיר/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאה - סיכום שנתירבעון 20191
                  5,230                                      07.80.02.455,230מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מנתבי תקשורתרבעון 20191
                  5,212                                      07.80.02.015,212מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןציוד למרכז מיוןרבעון 20191
                     -                                      07.80.06.065,203מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה אוקטביהרבעון 20191
                     -                                      07.80.06.065,203מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה אוקטביהרבעון 20191
                     -                                      07.80.06.065,203מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה אוקטביהרבעון 20191
                  5,202                                      07.80.02.015,202הצעות מחיר/מסגרת זמןממתקי השלושה בע"ממשלוחי מנותרבעון 20191
                     -                                      07.80.06.065,195מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה פריוסרבעון 20191
                  5,195                                      07.80.02.455,195הצעות מחיר/מסגרת זמןאר לימון בע"מאזניות עבור את"ן צפוןרבעון 20191
                  5,171                                      07.80.02.315,171הצעות מחיר/מסגרת זמןבלגן אור יהודה בע"מרכש תשורות עבור מגזר חרדי קשרי קהילהרבעון 20191
                  5,149                                      07.80.02.255,149הצעות מחיר/מסגרת זמןהאקר יו בע"מקורס אנימציה לרפי רופארבעון 20191
                  5,148                                      07.80.02.315,148הצעות מחיר/מסגרת זמןאייל וענונו רקמת רויאלפאצים למתפארבעון 20191
                  5,148                                      07.80.02.115,148הצעות מחיר/מסגרת זמןאוהב ציון בע"מרשת הצללהרבעון 20191
                  4,620                                      07.80.02.315,145הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת ניסו הדייג בע"מארוחה לכבוד סיכום שנת העבודה ישובים ומתנדבים מגרבעון 20191
                  4,846                                      52.50.01.035,125מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מתיקון מדפסותרבעון 20191
                  4,784                                      52.50.01.035,125מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מרכש מחשביםרבעון 20191
                  2,384                                      07.80.02.295,100מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהיסעי שוטריםרבעון 20191
                     764                                      07.80.02.095,100הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית יקנעם עיליתארנונהרבעון 20191
                  5,100                                      07.80.02.315,100מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש מכשירי סלולאררבעון 20191
                  5,100                                      07.80.02.015,100מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורה לפסחרבעון 20191
                  5,044                                      07.80.02.385,099מח/ מכרז חשכ"לקרביץ 1974 בע"מציוד משרדירבעון 20191
                  5,097                                      07.80.02.315,097מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהצבע לרצפותרבעון 20191
                  5,096                                      07.80.02.465,096מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20191
                  5,027                                      52.50.03.065,096מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20191
                  5,011                                      52.50.03.065,096מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20191
                  5,094                                      07.80.02.095,095מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלבדיקת הארקות ללוחות חשמל ראשיים בבסיס מגרבעון 20191
                  5,090                                      07.80.02.015,090הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטמעמדי שמות חד"ן לשכ"מרבעון 20191
                  5,083                                      07.80.02.015,082מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטייניםרבעון 20191
                  5,082                                      07.80.02.275,082מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםמס תביעה 37813697רבעון 20191
                  5,073                                      07.80.02.015,073מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכישת אזיקונים עבור דיגלול לאירועים וטקסים בבהרבעון 20191
                  5,072                                      07.80.02.295,072הצעות מחיר/מסגרת זמןברכת ישראל 18 במושבה בע"מארוחהרבעון 20191
                  5,054                                      07.80.02.315,054הצעות מחיר/מסגרת זמןאלון שערים סקיורטי גייט בע"מהתקנת מחסום זרוע שער במכמש רבעון 20191



                  5,046                                      07.80.02.015,046הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מארוחת בוקר סיכום שנתירבעון 20191
                  5,043                                      07.80.02.455,043מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדריםרבעון 20191
                  5,042                                      07.80.02.015,042מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות תחנת נהריה מחוז חוףרבעון 20191
                  5,039                                      07.80.02.305,039מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהארקליותרבעון 20191
                  4,378                                      07.80.02.315,036מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקודנים לדלתות מחוז ש"ירבעון 20191
                  5,031                                      07.80.02.115,031הצעות מחיר/מסגרת זמןצחובויסיכה לשרוךרבעון 20191
                  5,031                                      07.80.02.015,031הצעות מחיר/מסגרת זמןאוהד מנורסדנת ODTרבעון 20191
                  5,008                                      07.80.02.225,008הצעות מחיר/מסגרת זמןירדן ביוטיק-אבי יששכרשירות למדיח כליםרבעון 20191
                  5,002                                      07.80.02.015,002הצעות מחיר/מסגרת זמןרביטל ויטלזון יעקבסמחברותרבעון 20191
                  4,303                                      07.80.02.095,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. מגילות ים המלחארנונהרבעון 20191
                  4,154                                      07.80.02.035,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמפעלי בורסת היהלומיםועד ביתרבעון 20191
                  5,000                                      07.80.02.115,000הצעות מחיר/מסגרת זמןממן אילן 2007 בע"ממילוי CO2 אזור שפלהרבעון 20191
                  4,784                                      07.80.02.095,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותיים כימיים מחוז תרבעון 20191
                  5,000                                      07.80.02.015,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפסגות מאך- בניהו ברוכיםסיכום שנתי תחנת שדותרבעון 20191
                  5,000                                      07.80.02.015,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפלח יוסי - יזמות עיסקיתסיור לימודירבעון 20191
                  4,603                                      52.50.03.065,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסות עבור תשתית משמר איילוןרבעון 20191
                  5,000                                      07.80.02.015,000הצעות מחיר/מסגרת זמןליאם הפקותהופען אומןרבעון 20191
                  5,000                                      07.80.02.415,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
                  5,000                                      07.80.01.515,000חה / חוזה המשכיבית אגד- מח' לקוחותנסיעות בתפקידרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.135,000מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעתחזוקת מערכות כיבוי אשרבעון 20191
                  4,870                                      07.80.02.385,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכיבוד יום עיון בחירותרבעון 20191
                  5,000                                      07.80.02.015,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגולדבאום לירןאומן + שירות צילום + די ג'י - רבעון 20191
                  4,744                                      07.80.02.565,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותיים כימיים מחוז צפוןרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.015,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20191
                     -                                      07.80.02.455,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאולם "הבריאה"אירוע פוריםרבעון 20191
                  4,999                                      07.80.02.014,999מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה מומ סיכום שנהרבעון 20191
                  4,999                                      07.80.02.254,999הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטבית מורשת - הדפסת ניידת משטרהרבעון 20191
                  4,996                                      07.80.02.314,996מפ/ מכרז פומביהפיגרףתשורות - עטים למתנדביםרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.454,995הצעות מחיר/מסגרת זמןקופל חן ברנד יזמות בע"מ - סמילנסקינשף פוריםרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.254,990מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מכיתת כשרים יעבור שוטרי מחוז ירושליםרבעון 20191
                  3,674                                      07.80.02.014,988מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהסעות לכנס שנתירבעון 20191
                  4,984                                      07.80.02.304,984מפ/ מכרז פומבירשת גרף בע"מתמרורים עבור אגף השיטוררבעון 20191
                  4,982                                      07.80.02.094,982הצעות מחיר/מסגרת זמןאבו מוך גמילעבודות גינון במג"ב חוף - שורה רבעון 20191
                  4,973                                      07.80.02.314,975הצעות מחיר/מסגרת זמןרם ציוד לבעלי חיים בע"מרכש אמבטיות לטביתל רגליים לסוסרבעון 20191
                  4,973                                      07.80.02.254,973הצעות מחיר/מסגרת זמןג.מ.ס גי'מס מנג'מנט (גרנד קורט)סדנארבעון 20191
                  4,973                                      07.80.02.294,973הצעות מחיר/מסגרת זמןרימונים מגדים בע"מ}קפה רימון}ארוחהרבעון 20191
                  4,972                                      52.50.03.064,972פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלהעתקת רשת חשמל מגורי לוחמיםרבעון 20191
                  4,970                                      07.80.02.454,970הכ / התחייבות כספיתרשות האוכלוסין הגירה ומעברי גבולרכש שידרוג מחשב "רותם"רבעון 20191
                  2,913                                      07.80.02.314,951מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימייםרבעון 20191
                  4,950                                      07.80.02.014,950הצעות מחיר/מסגרת זמןשלוה מיזמי שילוב ותעסוקה בע"מארוחת צהריים עבור מינהל היועמרבעון 20191
                  4,947                                      07.80.02.314,947מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמחסן לטובת מתנדבים מחוזירבעון 20191
                  4,940                                      07.80.02.254,935הצעות מחיר/מסגרת זמןהקתדרה למוסיקהמופערבעון 20191
                  4,914                                      07.80.02.014,914הצעות מחיר/מסגרת זמןהמכללה למקצועות הדרך בע"מקורס מקצועירבעון 20191
                  4,914                                      07.80.02.094,914הצעות מחיר/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"מגינוןרבעון 20191
                  4,899                                      07.80.02.314,899הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ב.ס. סוכנויות ספורטחולצות מנדפות זיעהרבעון 20191
                  3,957                                      07.80.02.464,893פמ/ פטור מרו"מSPEKTRA GMBH DRESDENכיול וריקוםרבעון 20191
                  4,879                                      07.80.02.114,879מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלים ייצוגים עבור מחסן בית דגןרבעון 20191
                  4,740                                      07.80.02.094,876מפ/ מכרז פומבימשב הנדסת קירור ומיזוג אווירתיקון צי'לר חדר אוכל מחוז י"רבעון 20191
                  4,850                                      07.80.02.014,850הצעות מחיר/מסגרת זמןטופ שואו הפקות בע"ממרצה ליום האשה את"ל 28.03.2019רבעון 20191
                  4,844                                      07.80.02.404,844מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מנתברבעון 20191
                  4,831                                      52.50.01.054,831הצעות מחיר/מסגרת זמןרחמים מאיר- סאני אלקטריקמכונותקפה עבור מרחב גלילרבעון 20191
                  4,820                                      07.80.02.224,820הצעות מחיר/מסגרת זמןאלמוג ג.א. דפוס ואופסטהדפסהרבעון 20191
                  4,802                                      07.80.02.314,802הצעות מחיר/מסגרת זמןאלברט ישינסקי וידאו סאונד בע"מעריכת וידאורבעון 20191
                  4,800                                      07.80.02.454,800הצעות מחיר/מסגרת זמןסינימטק ירושליםכנס אג"מרבעון 20191
                  4,796                                      07.80.02.014,796מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרתשורותרבעון 20191
                  4,774                                      07.80.02.254,774הצעות מחיר/מסגרת זמןג.מ.ס גי'מס מנג'מנט (גרנד קורט)סדנאותרבעון 20191
                  4,774                                      07.80.02.014,774מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדרים לישיבותרבעון 20191
                  4,734                                      07.80.02.014,734הצעות מחיר/מסגרת זמןיהודה בידרמןייעוץ ונחיהרבעון 20191
                  4,727                                      07.80.02.414,727מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  4,715                                      07.80.02.014,715מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20191
                  4,411                                      52.50.03.064,713מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מרכש מדפסותרבעון 20191
                  4,707                                      52.50.01.034,707מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מחדר מג"ב תחנת עוזרבעון 20191
                  4,702                                      52.50.03.064,703מש/ מכרז שב"ססופרגז חברה ישראליתשדרוג והתקנת דודי חימום ודודי אגירה בית שאןרבעון 20191
                  4,687                                      07.80.02.454,687הצעות מחיר/מסגרת זמןקל גב סחר בע"מתרמיל גברבעון 20191
                  4,680                                      07.80.02.314,680הצעות מחיר/מסגרת זמןמחקר התלהבות בע"מהרצאה במסגרת אימון הקמה חטיבתירבעון 20191
                  4,680                                      07.80.02.014,680הצעות מחיר/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאהרבעון 20191
                  4,680                                      07.80.02.454,680הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון עדי דרייב בע"מסדנאות רצף פיתוח מחוז מרכזרבעון 20191
                  4,680                                      07.80.02.454,680הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז המרצים לישראל בע"מהרצאה במסגרת כנס מצוינותרבעון 20191
                  4,680                                      52.50.01.034,680הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז המרצים לישראל בע"מהרצאה לכנס כטב"מ - מרכז המרצים לישראלרבעון 20191
                  4,680                                      52.50.01.054,680מפ/ מכרז פומבימתנות פור אולמארזרבעון 20191
                  4,680                                      07.80.02.314,680הצעות מחיר/מסגרת זמןפייפרנט בע"מנייר לבןרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.564,680מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההסעים פרוייקט שחקים ברמה הארציתרבעון 20191
                  4,680                                      07.80.02.514,680מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מעב' מדידה תחנת שדותרבעון 20191
                  4,680                                      07.80.02.294,680הצעות מחיר/מסגרת זמןשמר בטיחות והנדסהמהנדס חשמלרבעון 20191
                  4,338                                      07.80.02.384,669מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מציוד משרדי - בחירות מועד 2019רבעון 20191
                  4,651                                      07.80.02.014,651מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתיקים לטובת מתנדבי תחנת שפרעםרבעון 20191
                  4,646                                      07.80.02.314,646מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהארוניות לתרופותרבעון 20191
                  4,633                                      52.50.01.034,633הצעות מחיר/מסגרת זמןקונוס תדמית ותקשורת בע"מספירלה כולל עיצוב גרפי וכריכותרבעון 20191
                  4,614                                      07.80.02.254,614הצעות מחיר/מסגרת זמןספורט גום בע"מאמצעים לנהיגה מתקדמת 2019רבעון 20191
                     -                                      07.80.06.064,610מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 3 קאיה פיקאנטורבעון 20191
                     -                                      07.80.06.064,610מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 3 קאיה פיקאנטורבעון 20191
                  4,600                                      07.80.02.174,600מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
                  4,563                                      07.80.02.014,563מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקפולדרים מעוצבים עבור מטה אמרבעון 20191
                  4,563                                      52.50.03.064,563פמ/ פטור מרו"ממכון התקנים הישראלימנוי לאוסף בניהרבעון 20191
                  4,563                                      07.80.02.014,563הצעות מחיר/מסגרת זמןגילמור הפקות ואירועים\אביבה גילתפעילות חוויתיתרבעון 20191
                  4,559                                      07.80.02.014,559הצעות מחיר/מסגרת זמןאברסט פרו בע"מחולצות למתפארבעון 20191
                  4,554                                      07.80.02.314,554מפ/ מכרז פומביסי אי אי תעשיות בע"מנרתיקרבעון 20191
                  4,524                                      07.80.02.094,552מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום מחוז מרכזרבעון 20191
                  4,552                                      07.80.02.014,552מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות למתנדבים בסיס גלבוערבעון 20191
                  4,550                                      07.80.02.014,550הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"מפעילות אתגריתרבעון 20191
                     -                                      07.80.06.064,540מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן C4רבעון 20191
                  4,519                                      07.80.02.014,519מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מתשורות למתנדבים בסיס חוף הכרמלרבעון 20191
                  4,516                                      07.80.04.814,516הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטשילוב ידייםרבעון 20191



                  4,505                                      07.80.02.014,505מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למתנדבי מג"ב בסיס גליל עליוןרבעון 20191
                  4,501                                      07.80.02.254,501הצעות מחיר/מסגרת זמןנדב בן יהודההרצאהרבעון 20191
                  4,506                                      07.80.02.224,500הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןתשלום מע"מ והובלהרבעון 20191
                  4,500                                      07.80.02.014,500הצעות מחיר/מסגרת זמןגורמה ליין בע"משכירת אולםרבעון 20191
                  4,497                                      07.80.02.314,497הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.ב.שי בע"מקולר ספורטרבעון 20191
                  4,496                                      07.80.02.014,496מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעמתשורות עבור ניצביםרבעון 20191
                  4,493                                      07.80.02.304,493מפ/ מכרז פומביר.ד.פלד פיתוח וייצור בעטרפזיםרבעון 20191
                  4,480                                      07.80.02.014,480הצעות מחיר/מסגרת זמןבית שמואלסיור לימודירבעון 20191
                  4,475                                      07.80.02.014,475מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות לבסיס מרום גלילרבעון 20191
                  4,474                                      07.80.02.314,475פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מהעברת בודקה מאוימים בצפוןרבעון 20191
                  4,465                                      07.80.02.014,465מפ/ מכרז פומביאתי מילמןתשורות לבסיס אלונה מתנדבים חוףרבעון 20191
                  4,448                                      07.80.02.324,448מפ/ מכרז פומביהפיגרףרכש למשלחות פוליןרבעון 20191
                  4,446                                      07.80.02.014,446מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים עבור מתנדבים מג"ברבעון 20191
                  4,431                                      07.80.02.314,431מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממחסן נשק ימ"מ אילתרבעון 20191
                  3,949                                      07.80.02.254,423הצעות מחיר/מסגרת זמןמשואה למלונאות ונופש בע"מ (מלון  יהכנסרבעון 20191
                  4,420                                      07.80.02.014,420מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'וישי ליום האשהרבעון 20191
                  4,413                                      07.80.02.454,413הצעות מחיר/מסגרת זמןרותם און ו/או נפךרצף הפיתוח סדנאות מחוז מרכזרבעון 20191
                  4,400                                      07.80.02.014,400הצעות מחיר/מסגרת זמןטופ אתגרים (2013) אילתפעילות גיבוש פלוגה מא' מג"רבעון 20191
                  4,396                                      07.80.02.014,396הצעות מחיר/מסגרת זמןבר נחום יוסףסדנה מחוז מרכזרבעון 20191
                  3,354                                      07.80.02.014,386הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20191
                  4,378                                      52.50.03.064,378מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט מחוז דרוםרבעון 20191
                  4,395                                      52.50.03.064,373מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20191
                  4,396                                      52.50.03.064,373מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20191
                  4,357                                      52.50.03.064,357פו/ פטור ועדהאקסס ליירס - פורטנוקסרכש תחזוקה ורישוי מוצרי -NACרבעון 20191
                  4,352                                      07.80.02.564,352מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותיים כימיים מחוז מרכזרבעון 20191
                  4,030                                      07.80.02.404,352פו/ פטור ועדהדי.בי.אס שרותי לווין אילתשירותי טלוויזיה בלווין באילת לשנת רבעון 20191
                  4,329                                      07.80.02.314,329הצעות מחיר/מסגרת זמןיובל קמחיהכנת משמ לחירופרבעון 20191
                  4,329                                      07.80.02.014,329מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטייניםרבעון 20191
                  4,317                                      07.80.02.304,317מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןרכש ריהוט לבסיס בקעת הירדןרבעון 20191
                  4,313                                      07.80.02.014,313מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקייצור מדליות - מחוז חוףרבעון 20191
                  4,301                                      07.80.02.224,301מפ/ מכרז פומביבנדא מגנטיק בעממ.טרבעון 20191
                  4,300                                      07.80.02.254,300פו/ פטור ועדהיד ושםיום עיוןרבעון 20191
                  4,271                                      07.80.02.254,271הצעות מחיר/מסגרת זמןאקו צ'ק בע"מביצוע ניטור סביבתי במעבדות מזרבעון 20191
                  4,265                                      52.50.01.034,265מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממשל"ט בית דגן הרחבהרבעון 20191
                  4,264                                      07.80.02.014,264הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מארוחת בוקררבעון 20191
                  4,212                                      07.80.02.224,212מפ/ מכרז פומביצחובויסיכות חוקריםרבעון 20191
                  4,212                                      07.80.02.014,212הצעות מחיר/מסגרת זמןדפי יעקבססדנת בישולרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.014,204הצעות מחיר/מסגרת זמןרוי נחמיאס מסעדות בע"מנשף פורים - תחנת יבנהרבעון 20191
                  4,200                                      07.80.02.314,200הצעות מחיר/מסגרת זמןאמסלם לילך (מסטיק)הרצאת שירותרבעון 20191
                  4,200                                      07.80.02.014,200הצעות מחיר/מסגרת זמןסלומי יוניתהזמנה בדיעבד - סדנא לנערי מילה רמלהרבעון 20191
                  4,185                                      07.80.02.314,185מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממשרד הערכה מרחב אילתרבעון 20191
                  4,170                                      07.80.02.214,170הצעות מחיר/מסגרת זמןניסקו טכנוטלוגיות בע"ממערכת קידוד מפתחות למערכת פריצהרבעון 20191
                  4,154                                      07.80.02.314,154מפ/ מכרז פומביאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מנעליים טקטיות לימאים מתנדביםרבעון 20191
                  4,151                                      07.80.02.114,151הצעות מחיר/מסגרת זמןפלסגד מוצרים פלסטייםארגזי פלסטיק שוניםרבעון 20191
                  4,150                                      07.80.01.514,150הצעות מחיר/מסגרת זמןמאור2001 צרכי צילום בע"מפלאפונים לפיתוח אפליקציות למוקדים עבור מדור אינטרנרבעון 20191
                  4,143                                      52.50.03.064,143מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
                  4,142                                      07.80.02.314,142מפ/ מכרז פומביפריוטקס בע"ממקל תאורהרבעון 20191
                  4,140                                      07.80.02.314,140מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכיסאות שוניםרבעון 20191
                  3,839                                      07.80.02.384,137מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מטונרים עבור חטיבת מבצעיםרבעון 20191
                  4,130                                      07.80.02.014,130מח/ מכרז חשכ"לקרביץ 1974 בע"מקרטונני ארכיברבעון 20191
                  4,128                                      07.80.02.254,128הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעמהדפסת פנקסי כיס באנגלים- רבעון 20191
                  4,125                                      07.80.02.014,125מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות לבסיס זבולון מתנדבים חוףרבעון 20191
                  4,118                                      07.80.02.014,118מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקאוזניותרבעון 20191
                  4,113                                      07.80.02.314,114מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל במכמש - הזנת חשמל לשער חשמלירבעון 20191
                  4,107                                      07.80.02.014,107הצעות מחיר/מסגרת זמןמונייר פוד דיזיין בע"מסיכום שנה מתפארבעון 20191
                  4,100                                      07.80.01.514,100הצעות מחיר/מסגרת זמןסקיילקס קורפוריישן/סאניפלאפונים לפיתוח אפליקציות למוקדים עבור מדור אינטרנרבעון 20191
                  4,095                                      07.80.02.114,095הצעות מחיר/מסגרת זמןאורד בע"ממדבקות לרכברבעון 20191
                  4,095                                      07.80.02.294,095הצעות מחיר/מסגרת זמןרימונים מגדים בע"מ}קפה רימון}ארוחהרבעון 20191
                  3,695                                      07.80.06.084,095פס/ פטור סגן חשבסיגמא טקתחזוקת אוזניות סיגמטקרבעון 20191
                  4,095                                      07.80.02.254,095הצעות מחיר/מסגרת זמןסימה מירוםיום הנחיית סדנארבעון 20191
                  4,095                                      07.80.02.254,095הצעות מחיר/מסגרת זמןסימה מירוםהרצאה לכנסרבעון 20191
                  4,095                                      52.50.01.054,095הצעות מחיר/מסגרת זמןג. צ שדות ישראל בע"מסדנארבעון 20191
                  4,095                                      07.80.02.014,095הצעות מחיר/מסגרת זמןמשה קול הפקות בע"מהופעת אומן בוקר הוקרה לוחמות מגרבעון 20191
                  4,095                                      07.80.02.014,095הצעות מחיר/מסגרת זמןגרנדפריבר בריאות מתפא סיכום שנהרבעון 20191
                  4,095                                      07.80.02.314,095מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממג"ב בית חורוןרבעון 20191
                  4,102                                      07.80.02.104,086מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20191
                  4,072                                      52.50.01.054,072מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנהרבעון 20191
                  4,072                                      07.80.02.414,072מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  4,072                                      07.80.02.214,072מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנותרבעון 20191
                  3,494                                      07.80.02.314,069הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיטה בע"מארוחת ערברבעון 20191
                  3,911                                      52.50.03.064,056מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20191
                  4,050                                      07.80.02.014,050הצעות מחיר/מסגרת זמןריי אירועים/ גברא שלוםנשף פורים - תחנת קאסםרבעון 20191
                  4,025                                      52.50.03.064,025מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממולטימדיהרבעון 20191
                  4,022                                      52.50.01.034,022מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מחקירות תחנת שפט ירושליםרבעון 20191
                  4,022                                      07.80.02.314,022מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכת אזעקהרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.454,002הצעות מחיר/מסגרת זמןבענבי היקב בע"מנשף פורים - תחנת נתניהרבעון 20191
                  4,000                                      07.80.02.304,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהושמנד משה - שלטי הצפוןשילוט מואר עבור בסיס הפעלהרבעון 20191
                  4,000                                      07.80.02.224,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלהבות יצחק בע''מפרידה מפורשותרבעון 20191
                     984                                      07.80.02.094,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית תל אביב יפו ארנונהרבעון 20191
                  3,475                                      07.80.02.094,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית טירת כרמל ארנונהרבעון 20191
                  3,818                                      07.80.02.094,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית יקנעם עילית ארנונהרבעון 20191
                  4,000                                      07.80.02.014,000הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ר. אמיליה כנסים ואירועיםארוחת ערברבעון 20191
                  4,000                                      07.80.02.014,000פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהאירוע תרבותרבעון 20191
                  4,000                                      07.80.02.454,000הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ע מוטורס בע"מ (קארט ספורט אלון)ארוחהרבעון 20191
                  3,978                                      07.80.02.253,978הצעות מחיר/מסגרת זמןבריאות וגיהות תעסוקתית בע"מניטור סביבתי מעבדות מז"פרבעון 20191
                  2,501                                      07.80.02.013,978הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. עצמון ניהול איירפורט סיטי בע"מארוחת צהריים עבור להברבעון 20191
                  3,978                                      07.80.02.093,978הצעות מחיר/מסגרת זמןהוד גינון פיתוח ואחזקה דנתה רפאלשירות גינון לתחנת זבולוןרבעון 20191
                  3,978                                      07.80.02.453,978מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מכנס את"ל מחוז מרכזרבעון 20191
                  3,978                                      07.80.02.253,978פמ/ פטור מרו"ממכון התקנים הישראליקורס התיעלות אנרגטיתרבעון 20191
                  3,972                                      52.50.03.063,972מח/ מכרז חשכ"לכיוונים- אמנון סוכובלנסקימקרנים ניידים ונייחיםרבעון 20191
                  3,972                                      52.50.03.063,972מח/ מכרז חשכ"לכיוונים- אמנון סוכובלנסקימקרנים ניידים ונייחיםרבעון 20191
                  3,972                                      07.80.02.413,972מח/ מכרז חשכ"לכיוונים- אמנון סוכובלנסקימקרנים ניידים ונייחיםרבעון 20191
                  3,966                                      52.50.03.063,966מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"מרכש שעוני נוכחות כולל 3 שנות אחריותרבעון 20191



                  3,960                                      07.80.02.453,960מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "יום האישה מחוז מרכזרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.013,949מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקפנקסיםרבעון 20191
                  3,949                                      07.80.02.013,949הצעות מחיר/מסגרת זמןמשואה למלונאות ונופש בע"מ (מלון  יהכנסרבעון 20191
                  3,931                                      52.50.01.033,931מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20191
                  1,705                                      07.80.02.013,927מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"משי לערב הוקרה מתנדביםרבעון 20191
                  3,640                                      07.80.02.113,927מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מטונריםרבעון 20191
                  3,900                                      07.80.02.013,900הצעות מחיר/מסגרת זמןגליצפעילות גיבושרבעון 20191
                  3,900                                      07.80.02.013,900פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםימי יחידה וסיורים לימודיים לחבלה עמקיםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,900הצעות מחיר/מסגרת זמןבארי יזמויות - אגודה שיתופית חקלאיתסיור מודרךרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.013,900הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת רותם בע"משירותי הסעדהרבעון 20191
                  3,890                                      07.80.02.013,890הצעות מחיר/מסגרת זמןקודארט סחר בע"מתשורה לפורשים סיכום שנה להבירבעון 20191
                  3,889                                      07.80.02.013,889הצעות מחיר/מסגרת זמןהכל לחייל ולמטייל בע"מרכש תשורה עבור מתנדבי מעלה יוסףרבעון 20191
                  2,580                                      07.80.02.013,870הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20191
                  3,861                                      07.80.02.463,861הצעות מחיר/מסגרת זמןמן בטיחות ונגישות - מימון נועםהזמנת מהנדסרבעון 20191
                  3,861                                      07.80.02.013,861מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורות חטיבת המודיעיןרבעון 20191
                  3,861                                      07.80.02.013,861הצעות מחיר/מסגרת זמןסברס יזמות וייצוג בע"מסדנארבעון 20191
                  3,850                                      52.50.03.063,850הצעות מחיר/מסגרת זמןקולדר חברה לקירור אווירתנורי חימוםרבעון 20191
                  3,850                                      07.80.02.313,850הצעות מחיר/מסגרת זמןבוקאי עזראיום הסייר מרחב איילוןרבעון 20191
                  3,848                                      07.80.02.453,849פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מציוד לאירועיםרבעון 20191
                  3,847                                      07.80.02.313,847המ/ הצעת מחירמועדון לב הים בע"מציוד עבור מתנדביםרבעון 20191
                  3,839                                      07.80.01.513,839הצעות מחיר/מסגרת זמןבאג מולטיסיסטםפלאפונים לפיתוח אפליקציות למוקדים עבור מדור אינטרנרבעון 20191
                  3,838                                      07.80.02.223,838מפ/ מכרז פומבידי וי דיגיטל ויז'ן בע"ממגדלוררבעון 20191
                  3,814                                      07.80.02.313,814הצעות מחיר/מסגרת זמןגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"ממקרר לרכברבעון 20191
                  3,803                                      07.80.02.313,803הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת אם אר אל בע"מתיק נשיאה למתפארבעון 20191
                  3,800                                      07.80.02.013,800פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםשכירת אולםרבעון 20191
                  3,798                                      07.80.02.013,798מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה לבסיס רמת נגב מתנדביםרבעון 20191
                  3,791                                      07.80.02.013,791מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנהרבעון 20191
                  3,791                                      07.80.02.413,791מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  3,791                                      07.80.02.413,791מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנהרבעון 20191
                  3,791                                      07.80.02.453,791מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  3,791                                      07.80.02.313,791מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנותרבעון 20191
                  3,791                                      07.80.02.313,791מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווח מתנדביםרבעון 20191
                  3,791                                      07.80.02.463,791מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדר שקוףרבעון 20191
                  3,780                                      07.80.02.013,780הצעות מחיר/מסגרת זמןמאפיית שיפון פלוסכיבוד בוקר כנס סיכום שנת עבודה אתרבעון 20191
                  3,542                                      52.50.03.063,776מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש  מוצרי צ'ק פוינט כולל תחזוקה לרבעון 20191
                  3,542                                      52.50.03.063,776מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקה ל-3 שנים עבורי מוצרי צרבעון 20191
                  3,773                                      52.50.01.053,773מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקחולצותרבעון 20191
                  3,767                                      07.80.02.013,767מפ/ מכרז פומביאביזר סנטר סחר 2002 בע"מוילונותרבעון 20191
                  3,744                                      07.80.02.453,744מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)טיפוח סביבת עבודהרבעון 20191
                  3,732                                      07.80.02.313,732מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מפולדריםרבעון 20191
                  3,712                                      07.80.02.013,712הצעות מחיר/מסגרת זמןמונייר פוד דיזיין בע"מארוח מתפארבעון 20191
                  3,709                                      07.80.02.313,709מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מנקודת רכס הכרמל חיפהרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.313,702מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהערכת פריצהרבעון 20191
                  1,600                                      07.80.02.253,700פו/ פטור ועדהטופ אתגרים (2013) אילתשירותי מטווחרבעון 20191
                  3,699                                      07.80.02.013,699הצעות מחיר/מסגרת זמןטרגנו יצחקצילום תמונות מחוז חוףרבעון 20191
                  3,143                                      07.80.02.313,697הצעות מחיר/מסגרת זמןאגם 2000שקיות עבור חטיבת המבצעיםרבעון 20191
                  3,695                                      07.80.06.063,695הצעות מחיר/מסגרת זמןגיל-קארפירוק והתקנה וויז וVTרבעון 20191
                  3,686                                      52.50.01.053,686הצעות מחיר/מסגרת זמןדן רוזנצווייגסדנהרבעון 20191
                  3,681                                      07.80.02.223,681הצעות מחיר/מסגרת זמןאלכס רד בע"מצנטריפוגותרבעון 20191
                  3,648                                      07.80.02.303,653מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20191
                  3,636                                      07.80.02.013,636מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מתשורות מתנדבי בסיס מושבות הברוןרבעון 20191
                  3,615                                      07.80.02.213,615מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משאיבת ביוב וניקוזרבעון 20191
                  3,610                                      07.80.02.253,609הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעמהדפסותרבעון 20191
                  3,600                                      07.80.02.453,600הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז מורשת יהדות בבלכנס סיכום שנה אמ"ןרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,600הצעות מחיר/מסגרת זמןקארטינג פלייססדנת ODTרבעון 20191
                  3,574                                      07.80.02.453,574הצעות מחיר/מסגרת זמןשרימיקס בע"משכירת אולםרבעון 20191
                  3,568                                      07.80.02.313,568מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהקרמיקה ודבקרבעון 20191
                  3,564                                      07.80.02.013,564פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהיום האישהרבעון 20191
                  2,056                                      07.80.02.093,561מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"ממזגן עבור פרויקט טובא זנגריהרבעון 20191
                  3,557                                      07.80.02.253,557פו/ פטור ועדהרימונים החברה הכלכליתהשתתפות בכנס הנדסת רכב לשכת המהנדסיםרבעון 20191
                  2,597                                      52.50.01.053,540מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20191
                  3,556                                      07.80.02.313,539מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מנישקייה מלמ"שרבעון 20191
                  3,538                                      52.50.01.033,538מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20191
                  3,510                                      07.80.02.113,510מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורהרבעון 20191
                  3,510                                      07.80.02.093,510הצעות מחיר/מסגרת זמןתרמוצ'ק הנדסהסריקה תרמוגרפיתרבעון 20191
                  3,220                                      07.80.02.313,510מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)רכש מדבקותרבעון 20191
                  3,510                                      07.80.02.013,510פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמההשכרת אולם ליום יחידה עבור ימרבעון 20191
                  3,510                                      07.80.02.313,510הצעות מחיר/מסגרת זמןהפתרון כאומנות בע"מהרצאה בכנס מקצועירבעון 20191
                  3,510                                      07.80.02.453,510הצעות מחיר/מסגרת זמןקליין אריה בעמקופסה למדליהרבעון 20191
                  3,510                                      07.80.02.013,510הצעות מחיר/מסגרת זמןמונקו בר - שונם תומרעמדת פירשייקרבעון 20191
                  3,510                                      07.80.02.013,510מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למתנדבי מג"ב שער הנגברבעון 20191
                  3,159                                      07.80.02.013,510הצעות מחיר/מסגרת זמןילימו-יעל אבקסיס בע"מהרצאהרבעון 20191
                  3,510                                      07.80.02.013,510הצעות מחיר/מסגרת זמןקול אור חיים בע"מהשכרת ציוד לטקסים - מסך פלזמה רבעון 20191
                  3,510                                      07.80.02.453,510הצעות מחיר/מסגרת זמןדי.פי. מולטימדיההפקת סרטרבעון 20191
                  2,808                                      52.50.01.053,510הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת סנדרין ונוס בע"מיום העצמה נשיתרבעון 20191
                  3,510                                      07.80.02.013,510פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהסרט ליום האישה מג"ב מרכזרבעון 20191
                  3,510                                      07.80.02.253,510הצעות מחיר/מסגרת זמןאלעד ברמיצילום והדפסת אלבומיםרבעון 20191
                  3,510                                      07.80.02.453,510הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ש. פאן אירועים בע"ממתנפחיםרבעון 20191
                  3,510                                      07.80.02.013,510מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"ממשלוחי מנות עבור לשכ"מרבעון 20191
                  3,510                                      07.80.02.313,510הצעות מחיר/מסגרת זמןא. בלייכר תעשיות בע"מכוורת איחסוןרבעון 20191
                  3,504                                      07.80.02.413,504הצעות מחיר/מסגרת זמןעיצוב עיסקי בע"מתוכנהרבעון 20191
                  1,600                                      07.80.02.013,500פו/ פטור ועדההמכון למורשת בן גוריוןיום יחידה באתר מורשת בן גוריוןרבעון 20191
                  3,500                                      07.80.02.013,500הצעות מחיר/מסגרת זמןגנון סיוןזמרת טקס חילופי פיקוד אגתרבעון 20191
                  3,500                                      07.80.02.453,500הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה העירונית רחובותמוזיאון - סיכום שנה חקירותרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.453,500הצעות מחיר/מסגרת זמןהרלינגטון אשקלוןסיור לימודי מרחב שפלהרבעון 20191
                  3,496                                      07.80.01.513,496הצעות מחיר/מסגרת זמןגילתוראן בע"מפלאפונים לפיתוח אפליקציות למוקדים עבור מדור אינטרנרבעון 20191
                  3,487                                      07.80.02.463,487הצעות מחיר/מסגרת זמןרימקו יבוא ושיווק בע"מחותמות מבוטל לבוחניםרבעון 20191
                  3,480                                      07.80.02.313,480הצעות מחיר/מסגרת זמןתמרים הפקת אירועים-גד ראובן ולירוןארוחת ערב  במסגרת אימון הקמה חטיבתירבעון 20191
                  2,484                                      07.80.02.253,450הצעות מחיר/מסגרת זמןחברה לפיתוח ולבנין בערבההדרכה וסיור מורשתרבעון 20191
                  3,450                                      07.80.02.253,450הצעות מחיר/מסגרת זמןנאות קדומים בע"מסדנת מנהיגות - סגל קורס מרבעון 20191
                  3,434                                      07.80.02.013,435הצעות מחיר/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאה ליום האישהרבעון 20191
                  3,416                                      07.80.02.023,416הצעות מחיר/מסגרת זמןרומן - רמת גן (1998) בע"מחליפות ייצוגרבעון 20191
                  3,410                                      07.80.02.453,410הצעות מחיר/מסגרת זמןשירה ודניאלה השקעות בע"מ סליה אירועשיטור עירוני ת"א נשף פוריםרבעון 20191



                  3,405                                      52.50.01.083,405הצעות מחיר/מסגרת זמןארגולשונותרבעון 20191
                  3,400                                      07.80.02.013,400הצעות מחיר/מסגרת זמןרינת גליקוהופעת אומן אורחרבעון 20191
                  3,398                                      07.80.02.463,398פו/ פטור ועדהספידי קול בע"ממערכת הגברה לטקס החלפת פיקוד אתרבעון 20191
                  3,393                                      07.80.02.013,393מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"משי לפסחרבעון 20191
                  3,381                                      07.80.02.013,381הצעות מחיר/מסגרת זמןלוי יואב שירותי ייעוץ ניהוליסופרויז'ןרבעון 20191
                  3,381                                      07.80.02.013,381הצעות מחיר/מסגרת זמןליאורה בר נתןסופרויז'ןרבעון 20191
                  3,381                                      07.80.02.013,381הצעות מחיר/מסגרת זמןמאיה בן סעדוןסדנה מחוז מרכזרבעון 20191
                  3,381                                      07.80.02.013,381הצעות מחיר/מסגרת זמןד"ר לימור שגיאסדנה מחוז מרכזרבעון 20191
                  3,381                                      07.80.02.013,381הצעות מחיר/מסגרת זמןנעמה גולדברג ויילסופרויז'ןרבעון 20191
                  3,381                                      07.80.02.013,381הצעות מחיר/מסגרת זמןרוני ברזוןסופרויז'ןרבעון 20191
                  3,381                                      07.80.02.013,381הצעות מחיר/מסגרת זמןגדעון יצחקיסופרויז'ןרבעון 20191
                  3,375                                      52.50.03.063,375מפ/ מכרז פומביארליקטקסציוד לינה לניפוק פרוייקטיםרבעון 20191
                  3,370                                      07.80.02.253,370הצעות מחיר/מסגרת זמןקריפטון עיינות בע"מסדנא לפיקוד אמשרבעון 20191
                  3,358                                      07.80.02.013,358מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20191
                  3,354                                      07.80.02.313,354מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהארגזי כליםרבעון 20191
                  3,333                                      07.80.02.313,333הצעות מחיר/מסגרת זמןריקושט 3000 בע"מכסא ופנס ייחודי למומרבעון 20191
                  3,330                                      07.80.02.093,330מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון שער קונזולי רמלהרבעון 20191
                  1,866                                      07.80.02.093,300הצעות מחיר/מסגרת זמןעיריית מודיעין עיליתארנונהרבעון 20191
                  3,300                                      07.80.02.013,300פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת ציוד איו"שרבעון 20191
                  3,299                                      07.80.06.063,299מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מחיישני חניית רוורס 2019רבעון 20191
                  3,299                                      07.80.02.253,299הצעות מחיר/מסגרת זמןראשס ט.ב שרותי מצלמה בע"מסרטוןרבעון 20191
                  3,276                                      07.80.02.093,276מפ/ מכרז פומביגני קדם בע"מעבודות גינון תחנת בית שמשרבעון 20191
                  3,276                                      07.80.02.293,276מפ/ מכרז פומביהפיגרףממו ספירלה צבע אחידרבעון 20191
                  3,274                                      07.80.02.013,274מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים עבור מג"ב צפוןרבעון 20191
                  3,267                                      07.80.02.313,267מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מבקרת שער פשפש והעתקת מצלמת מתנייעת בסדנת רכבים עטררבעון 20191
                  3,079                                      07.80.02.313,267מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת ערדרבעון 20191
                  3,258                                      07.80.02.103,258מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית טלפוניה עבור משלרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.253,238הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון מכשיר כושררבעון 20191
                  3,236                                      07.80.02.313,236מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל מעבדת רובוטים בחיפהרבעון 20191
                  2,500                                      07.80.02.293,234מח/ מכרז חשכ"למסיעי שאשא בע"משכירת אוטובוסרבעון 20191
                  3,229                                      07.80.02.313,229מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש טאבלטיםרבעון 20191
                  3,048                                      52.50.01.033,225מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מרכש מדפסותרבעון 20191
                  2,984                                      52.50.01.203,221מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסות עבור מגרבעון 20191
                  3,218                                      07.80.02.013,218מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות לפסחרבעון 20191
                  3,198                                      52.50.01.033,198מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  3,192                                      07.80.02.013,192מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורות למצטייניםרבעון 20191
                  3,181                                      07.80.02.313,181מפ/ מכרז פומבירינה תעשיות נעליים בע"מרכש נעלי בטיחות למטפלי בערבעון 20191
                  2,106                                      07.80.02.253,159הצעות מחיר/מסגרת זמןעמי מיטבסיור מודרךרבעון 20191
                  3,162                                      07.80.02.463,159מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקות למצלמות טקטיותרבעון 20191
                  3,159                                      07.80.02.313,159מפ/ מכרז פומביחשמלור 1994 בע"מאלקטורניקהרבעון 20191
                  3,150                                      07.80.02.453,150הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון הדר ת"ארצף הפיתוח- מעבר בטוח- ערכות הכנה לכשרים רבעון 20191
                  3,150                                      07.80.02.313,150הצעות מחיר/מסגרת זמןרונן אלדרסדנת שירותרבעון 20191
                  3,150                                      07.80.02.313,150הצעות מחיר/מסגרת זמןרונן אלדרסדנת שירותרבעון 20191
                  3,150                                      07.80.02.313,150הצעות מחיר/מסגרת זמןרונן אלדרסדנת שירותרבעון 20191
                  3,150                                      07.80.02.313,150הצעות מחיר/מסגרת זמןאוז קונסנטיניג בע"מסדנת שירותרבעון 20191
                  2,650                                      07.80.02.013,150הצעות מחיר/מסגרת זמןי.פ.ר.ע מזון והשקעותהקמת שד"ת רמוןרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.013,150הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ש. פאן אירועים בע"ממתנפחיםרבעון 20191
                  3,150                                      07.80.02.313,150הצעות מחיר/מסגרת זמןרונן אלדרסדנת שירותרבעון 20191
                  3,131                                      07.80.02.313,131מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתביעות בית דגןרבעון 20191
                  3,102                                      07.80.02.293,102הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס משכן בע"מהדפסהרבעון 20191
                  3,091                                      07.80.02.223,091המ/ הצעת מחירחן שמואלממסיםרבעון 20191
                  3,089                                      07.80.02.313,089מפ/ מכרז פומביפריוטקס בע"ממקל תאורה עבור מחוז ש"ירבעון 20191
                  3,089                                      07.80.02.463,089הצעות מחיר/מסגרת זמןג'י פלו פתרונות כיול בע"מכיול מד ספיקהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.563,067מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מאוטובוס עבור יום הגימלאי מערך החבלהרבעון 20191
                  3,065                                      52.50.03.063,067מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלתכנון אדריכלות עבור מטה מחוז דרוםרבעון 20191
                  3,060                                      07.80.02.413,060מפ/ מכרז פומביארליך מעבדות בע"משונותרבעון 20191
                  3,042                                      07.80.02.313,042מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"מאספקת גדרות הפרדה ולחץ מגרבעון 20191
                  3,042                                      07.80.02.013,042מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקאוזניותרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.253,040פו/ פטור ועדהלשכת מהנדסים האדריכליהשתתפות בכנס הנדסת רכב לשכת המהנדסיםרבעון 20191
                  3,019                                      07.80.02.013,019מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20191
                  3,019                                      07.80.02.453,019הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעמתיק למדריך ירירבעון 20191
                  3,019                                      07.80.02.313,019מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלטיםרבעון 20191
                  3,007                                      07.80.02.223,007הצעות מחיר/מסגרת זמןטריגר פרסום ושיווק בע"משונותרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.01.513,006מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש מכשיר סלולאררבעון 20191
                  3,006                                      07.80.02.313,006מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש מכשיר סלולאר.רבעון 20191
                  3,003                                      52.50.03.063,003מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
                  3,001                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהושרותי הדפסה תחנת תא"צרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.013,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי - תחנת עירוןרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מעציציםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהאגודה למען החייללינה בבית החייל עבור מג"ב איורבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז למורשת מלחמת ששת הימיםספ"כ בגבעת התחמושת 35 משתתפיםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.213,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטכנו אביארגז לכלי עבודהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.נ.מ הכל לתעשיה בע"מרכיביםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאביגדור טקסטילקורס תפירהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מהפקה מוזיקליתרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז למורשת מלחמת ששת הימיםשימוש בכיתת לימודרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.033,000הצעות מחיר/מסגרת זמןועד הבית שמחה הולצברג 5ועד ביתרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז מורשת מנחם בגיןסיור מודרךרבעון 20191
                  1,930                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז מורשת לחסידי אומות העולםסיור מודרךרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20191
                     765                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיד חיים ויצמןפעילות חינוךרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמזרחי יוסףמחוז ים הדברת חרקים ומזיקיםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןא.קרמר דוד בעמעבודות זגגות שונותרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאמינות ובטחון בע"מעבודות פרזול ושכפול מפתחותרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןזר פור יו (2000) בע"מפרחיםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרועי מלכההצגה הטרדה  מיניתרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרינת גליקומופע אומן אורחרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאביבה אפל רוזנטלסדנארבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחי בזק הפקות דפוס בע"מצילומים והדפסותרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאבנרי שאיבות בע"משאיבות ופתיחת סתימותרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרועי מלכההצגה הטרדה  מיניתרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןרכישה ואספקת חומרי חשמלרבעון 20191
                     945                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מאזני שקל 2008 בע"מתיקון משקלרבעון 20191



                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאופיר super - בן יהודהארז (יעקב)כיבודרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.463,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיפרח דוידי- איי קמפמדחס נייד לאופנוערבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.403,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרמפלט צפוי מתכותגילוון חלקי התקנה לתרניםרבעון 20191
                  2,964                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטביב חב. הארצית לטיפולפינוי וטיפול פסולת רפואיתרבעון 20191
                  2,870                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגורדון גז וחימקלים בע"מתחזוקה ציוד רפואירבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגדבאן ראמי עומר - מרצההרצאה בנושא בטיחות בדרכיםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסלאמה סעיד - שחקן תיאטרוןמופע קומידיה בנושא בטיחות בדרכיםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.293,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמוזיאון הילדים-חולוןסדנארבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןליאני אברמסון אפרתהרצאהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיוסי עובדיה הנדסה ואחזקת חשמל בע"אבחון תקלה במשגוח כלי שייטרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מיום עין מחלקת חירוםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלירון ברייר-דצינגרהרצאהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמרצים איכות - אוליאלהרצאהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןביופורום מרכז יישומי בע"מהשתתפות בכנסרבעון 20191
                  2,820                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיד ושםאירוח גורם חוץרבעון 20191
                  2,029                                      52.50.03.063,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסות עבור תחנת קדמהרבעון 20191
                  3,000                                      52.50.01.053,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסלאמה סעיד - שחקן תיאטרוןמופע בנושא בטיחותרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה העירונית "גוונים אריאל" בע"מסדנהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנעמי זייבלד אומנות בחולהפקת קליפ לאירוע פצועיםרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.133,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאוטו טסט בע"מהחלפת נורות עבור המכללה רבעון 20191
                  2,837                                      52.50.03.063,000מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלעבודות תכנון חשמל מ.פ. שועפט רבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאנטנות רצוןרכיבים עבור מ.ט ת"ארבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקטרו ציון בע"מחומרי חשמל מתכליםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת 300 גרםכלכלהרבעון 20191
                  3,000                                      52.50.01.053,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסלאמה סעיד - שחקן תיאטרוןבטיחות בדרכים תחנת כפר קאסםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעמירם קולומבוסשמאותרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.043,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמאפיית נחמה בע"מהזמנת מוצרי מאפה לשוטרי שטחרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנגישות ישראלקורס נגישות מתקדם לאחר ביצוע הקורס נגישות הבסיסירבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלהמן יצחק ו/או שלומית באמונתו יחיהסדנה לחניכים מאמינים במשטרהרבעון 20191
                  3,000                                      52.50.01.053,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסלאמה סעיד - שחקן תיאטרוןמופע קומי בנושא בטיחות בדרכים תחנת טמרהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןכשיוף אלקטרוניקהרכיבים שוניםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבי.די. אוית ספר לפיננסים בע"םקורס מקצועירבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןכשיוף אלקטרוניקהרכיבים שוניםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000מפ/ מכרז פומביהפיגרףמעמד בלוק שולחני עם הוראות בטיחותרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.023,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסלדט לנשמה ולגוף תפירהפיתוח ירכית נשיםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז הארצי למנעלנות מקצועיתשרות פריצת מנעולים והחלפהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשימורי איכות בע"משיפורי כלכלהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןרכישה ואספקת חומרי חשמלרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעמותת  "שכולו טוב "תשורה לסיור ספ"כ זוגות להברבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000פו/ פטור ועדהמ. א. משגבמטווח מתנדבים מ.א. משגברבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיוסי עובדיה הנדסה ואחזקת חשמל בע"החלפה והתקנת משגוח בכלי שייטרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.383,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקטיעי צמרת ד.ק מאפיותכיבוד עבור בחירות 2019רבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןכשיוף אלקטרוניקהרכישה ואספקת חומרי חשמלרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמושליון חמצן ירושליםמילוי גלילי CO2רבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסיגלית מחברסדנת גיבוש והעשרה לספ"כ להברבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהיפרטרוניקס בע"מרכיבי אלקטרוניקה עבור מ"ט צפוןרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.323,000הצעות מחיר/מסגרת זמןש.כהן ספריםפולין - 2019 ,תהיליםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסלאמה סעיד - שחקן תיאטרוןמופע סטנ ד אפ לתחנת קלנסווהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיאיר ורוןאוצר תערוכה בית מורשת מ"רבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחגית דורון- מגדלור מדיהיעוץ ועריכה לשונית - שנתון סטיסטירבעון 20191
                  3,000                                      52.50.01.053,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיעקב לסרישירותי גינוןרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתעשיות בטיחות בע"מ JSHתוספת פיברגלס לעמדות ירירבעון 20191
                  1,884                                      07.80.02.133,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדב ברנע מהנדסים בע"מבדיקות בטיחותרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןצנרת למזגן +סוללה יחודית עבור בסיס מצודת אדומיםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרועי מלכהסדנא למניעת הטרדה מינית עבור מגרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.463,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגליה שחרעריכה לשונית לחוברת מחקר בתנועהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.463,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטרט קרן ו/או קרן או פרילאנס ישראלתרגום ועריכה לשונית מו"פרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מהקלטת שיר ועריכת קליפרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסורס אוף סאונד בע"מערכות קשר דגם עניבהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאום ובורגרכישה ואספקת חומרי חשמלרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.293,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמדרשת חברוןסיוררבעון 20191
                  2,600                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקפה ברותם- אודליה גולדסמית ורויטלכנס נוער מחוזירבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקרנות השוטריםנופש יחידתי חבלה מחוז חוףרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבאבא חומרי בנין וכלי עבודהחומרים מתכליםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבלצר אלקטרוניקה בע"מחומרים מתכליםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנ.ס. סרוסי סנטר בע"מחומרים מתכליםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבלצר אלקטרוניקה בע"מחומרים מתכליםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהעמותה לשיפור מעמד האישה, לקייההרצאהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשוט פתרונות בע"ממטרת פופר עבור אג"מרבעון 20191
                  3,000                                      52.50.01.053,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאה ליום האישהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהדסה נעורים מרכז כפרייום עיוןרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעמיסל - עמית תעשיות בע"מהכנת מארזי אנרגיה שוניםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבלצר אלקטרוניקה בע"מרכיביםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסופרסונס בע"מהרצאהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבשמי ורד/דה פרייר.רכש בוריום לפרסות סוסיםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןארכה בע"מרכיבים אלקטרוניים למ.ט להברבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהבנאי מ.מ. אספקה טכנית בע"מרכישת חומרים מתכלים עבור מרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמזרחי יוסףמחוז ים הדברת חרקים ומזיקיםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפינת השלושהנשף פורים - יסמ שפלהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקסם הדמיותהדמיה ממוחשבתרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאייבי ריתוכיםעבודות אלומיניום לרובוטיםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהיפרטרוניקס בע"מרכיבי אלקטרוניקה שוניםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשזר יחיאל בעמרכיבי אלקטרוניקה שוניםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןננו ציפויים בע''מציפוי למגןרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורות טיול חטיבת התכנוןרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז למורשת המודיעיןהשכרת מתקניםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאורחן מצפה הראלפורימון טקטיתרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאודה יה כלפוןהנחיית קבוצת מיקוד עבור מחוז חוףרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת סמרקנד בע"מאירוח מש"פ חברוןרבעון 20191
                  3,000                                      52.50.01.033,000הצעות מחיר/מסגרת זמןספקריס בע"מהדגמהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשיין אינטרנשיונל טרייד - שלם וקחכיבודיםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעטיה רודדיום עיון מחלקת חרוםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילהמגנטים לכנס ליחידות הגיפיםרבעון 20191



                  3,000                                      07.80.02.223,000מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהפנלים למחסןרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעדי סתיו אחזקות (2009) בע"מלינה וארוחת בוקררבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.453,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
                  3,000                                      52.50.01.053,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסלאמה סעיד - שחקן תיאטרוןקירוב לבבות תחנת קדמהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלדעת הדרכות ויזמות בע"מפעילות הנחייהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימים עבור אירוע גיבורים קטניםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיד-לעד בית העדותפעילות הכנה לפוליןרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאבנרי שאיבות בע"משאיבות ופתיחת סתימות מחוז תרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאמצעי המחשת בטיחות בע"ממשקפי הדמיהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמשואה למלונאות ונופש בע"מ (מלון  יהיום עיון מקצועירבעון 20191
                     854                                      07.80.02.133,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאוטו סטריאותיקון מנעולים עבור סדנת עטרותרבעון 20191
                  2,960                                      07.80.02.133,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאקו ביו בע"מתחזוקת משאבות שמןרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.403,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטופ בע"מבידורית אלחוטית עבור לוגיסטיקהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאלחוט יםהזמנת מטען מאסטר וולטרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשירן מהדרין בע"מ (פארוק)אירוח גורמי חוץרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.133,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמוסך "רוממה" ירושלים(שרון עמליה)חריטת גלגלרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.133,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסקלה אביזרי רכב בע"ממנעול גלגל לרכברבעון 20191
                     585                                      07.80.02.133,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי.סי.טי. מעבדות שמנים 1995 בע"מבדיקות מעבדה לשמן מנוערבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מכבועים עבור יס"מרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסט-אפ יעוץ אימון ופיתוח בע''מסדנא תוכנית פיתוח אישי מקצועי מרבעון 20191
                  1,866                                      07.80.02.133,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמטרולוגי אבטחת איכותכיול מדדים לשנת 2019רבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיעקבי יהודה - ברבחוצ קייטרינגכיבוד עבור כשירות יסב"מרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ד.אדרנלין בע"מסדנא נערי מילה נווה שאנן כפיר חולירבעון 20191
                  1,027                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודת אכסניות נוערכיתות לימוד ליחידות חילוץרבעון 20191
                  2,877                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתמרים הפקת אירועים-גד ראובן ולירוןכיבוד מרכזי הערכהרבעון 20191
                  2,910                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מכיבוד מרכזי הערכהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטהכנת שלטיםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנועה דודפאנל פראמדיקרבעון 20191
                  3,000                                      52.50.01.053,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשישו ושימחו ארועים בע"מסיכום שנהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.183,000הצעות מחיר/מסגרת זמןליאון תמירהרצאה ערכים יום מורשת ומנהיגות מגרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשולי- מזרחי שולמיתתיקים לאימוניםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןרכיבים שוניםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.463,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהסמל - 8עבודות הדפסהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.113,000מפ/ מכרז פומביהפיגרףתשורהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשזר יחיאל בעמרכיבי אלקטרוניקה עבור מ"ט צפוןרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.293,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדפני ליףארוחהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.383,000הצעות מחיר/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבמחברותרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרון טון אירועים בע"ממחסומים משטרתייםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו קרנף למיתוג ועיצוב - בכר חןעיצוב - בית מורשתרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.463,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאלי רז מנעולים ודלתות בטחון בע"ממחזיק מפתחות לרוכב BAK-רבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבן מוחה חנה מירבמתנדיבים מג"ב דרום - קייטרינגרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדורנט טק בע"מכבל למומרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.213,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאננס גלובל -  קרט יעקבמכשיר איתור ומצוקה QUECLINK AGT-300רבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000מפ/ מכרז פומבימלכות וקסברגר בע"מתשורות לפסחרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.103,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת פרטנר תקשורת בע"מהקמת אתר סלולארי יח' 33רבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסימון ליאורההופעה- זמרתרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןניו לינאו סינמהשכירות אולםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנירים - דפוס והוצאה לאור בע"מהכנת תעודות עבור אגף השיטוררבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלידו כנרת בע"מסיור לימודירבעון 20191
                  1,287                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרפיד אימג' בע"מהתקנת עמדה לניהול וטרינרירבעון 20191
                  3,000                                      52.50.01.053,000הצעות מחיר/מסגרת זמןברקה בר ואירועים בע"משכירת אולם + כלכלהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר רבינוביץ - ממגנט ליצילוםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"מדפוסרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיר-גום י. יוספיסרט דו צדדי עבור חטיבה טקטיתרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהכוכב לגבס ולבניין בע"ממשקוף לדלת סטנדרטיתרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנחום בן יוסףייצור בחריטה וכרסום חלקים רבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000מפ/ מכרז פומבייעלת חן קד"מ בע"מתשורה מחזיק מפתחות לבית מורשת רבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמתוק וזול בע"מסלסלאות מתוקיםרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןוי.אס.אמ תקשורת בע"מסרטוןרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיתי אייזנברג ראובןסרטוןרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגפרורי דפדפתרכש תפעולירבעון 20191
                  2,721                                      07.80.02.133,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרסטה 4 יו בע"מתחזוקת עגלת תאורהרבעון 20191
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפנחס ביטון - מאיר אורהמסגרותרבעון 20191
                     950                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי נסטל - ירמיאן אביטלזרי פרחים לשוטרים מצטינים בכנסיםרבעון 20191
                  2,999                                      07.80.02.312,999הצעות מחיר/מסגרת זמןמיי קאר אביזרים לרכבגגון לרכב בילוש עבור החטיבה הטקטיתרבעון 20191
                  2,999                                      07.80.02.452,999מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןרכש חומרי חשמל לשיפוצים במחוז ירבעון 20191
                  2,999                                      07.80.02.312,999הצעות מחיר/מסגרת זמןשלום אברהם/אבי תכנוןארון תרות וטרינרירבעון 20191
                  2,999                                      07.80.02.012,999הצעות מחיר/מסגרת זמןFACEITשרותי צילום מסיבת פורים מתפארבעון 20191
                  2,999                                      07.80.02.452,999הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה הכלכלית לאורנית-היכל התרבותסיכום שנתי מחוז מרכזרבעון 20191
                  2,999                                      07.80.02.012,999הצעות מחיר/מסגרת זמןעונג שבתכיבודרבעון 20191
                  2,999                                      07.80.02.012,999הצעות מחיר/מסגרת זמןשניידר יעלסדנה הוליסטית למתפארבעון 20191
                  2,999                                      52.50.01.032,999הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה הכלכלית לאורנית-היכל התרבותכנס כטב"מרבעון 20191
                  2,999                                      07.80.02.092,999הצעות מחיר/מסגרת זמןנדב איכות בגיזוםהתקנת דלתות בבסיס מצודת כחרבעון 20191
                  2,999                                      07.80.02.452,999הצעות מחיר/מסגרת זמןרדיו צליל בע"ממפיצי ריחרבעון 20191
                  2,999                                      07.80.02.012,999מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מערב הוקרה מתנדבי פ"תרבעון 20191
                  2,999                                      07.80.02.312,999הצעות מחיר/מסגרת זמןעמיסל - עמית תעשיות בע"ממצברים ומטענים למומרבעון 20191
                  2,999                                      07.80.02.092,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאלי כהן הדברות בע"מריסוס והדברה יח' מחוז ת"ארבעון 20191
                  2,999                                      07.80.02.012,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםסיכות עבור מחוז חוףרבעון 20191
                  2,999                                      07.80.02.402,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאקסטרים 5 בע"מעדשות משקפייםרבעון 20191
                  2,999                                      07.80.02.092,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאלי כהן הדברות בע"מריסוס והדברה יח' מחוז ת"ארבעון 20191
                  2,099                                      07.80.06.062,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאבניר חברה לרכב בע"מהתקנת מתאם כידוןרבעון 20191
                  2,999                                      07.80.02.452,999הצעות מחיר/מסגרת זמןבר את גל בע"ממכונת צחצוח נעליםרבעון 20191
                  2,998                                      07.80.02.112,998הצעות מחיר/מסגרת זמןסייטק בע"מסייטק מנורות חימום , פלטת חימום וגוף חימוםרבעון 20191
                  2,998                                      07.80.02.312,998הצעות מחיר/מסגרת זמןמגן אופטיק בעמאטמי אוזנייםרבעון 20191
                  2,997                                      07.80.02.452,998הצעות מחיר/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"מרולאפ+דגליםרבעון 20191
                  2,998                                      07.80.01.512,998מפ/ מכרז פומביאגם 2000תשורה מחזיק מפתחות לומדים מסלולי אקדמיזציהרבעון 20191
                  2,998                                      07.80.02.012,998הצעות מחיר/מסגרת זמןאבנו סדנאות בישול מעשיות בע"מסדנת בישולרבעון 20191
                  2,998                                      07.80.02.222,998הצעות מחיר/מסגרת זמןדליטקסחומרי תפירהרבעון 20191
                  2,998                                      07.80.02.012,998מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורה עבור מתנדביםרבעון 20191
                  2,998                                      07.80.02.312,998הצעות מחיר/מסגרת זמןדין7 בע"מייצור מקלות במבוק למטען זעיררבעון 20191
                  2,997                                      07.80.02.252,997הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)רכש נסכין גומירבעון 20191
                  2,997                                      52.50.01.052,997הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס דני (אלכתב דני)שירותי דפוסרבעון 20191
                  2,996                                      07.80.02.222,996מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"ממחברות כריכה קשיחה עבור ספרבעון 20191



                  2,996                                      07.80.02.012,996מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורה עבור מתנדבים מג"ברבעון 20191
                  2,996                                      07.80.02.012,996מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מ מחברות להכשרות מתנדבים רבעון 20191
                     -                                      07.80.02.312,996המ/ הצעת מחירנורת איסט טכנולוגיות בע"מנרתיק ירךרבעון 20191
                  2,457                                      07.80.02.462,996הצעות מחיר/מסגרת זמןתעבורה אחזקות בע"מבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20191
                  2,996                                      07.80.02.222,996הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת חברות שמעוני בע"מחומרים למינילאברבעון 20191
                  2,992                                      07.80.02.012,996מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכות דשרבעון 20191
                  2,996                                      07.80.02.252,996הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטהדפסת דגם ניידת לארק - בית מורשתרבעון 20191
                  2,996                                      07.80.02.222,996הצעות מחיר/מסגרת זמןטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנס+ סוללהרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.312,995הצעות מחיר/מסגרת זמןרם ציוד לבעלי חיים בע"ממכונת תספורת נטענתרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.402,995הצעות מחיר/מסגרת זמןשלטים שימדבקותרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.312,995הצעות מחיר/מסגרת זמןמג'יק פרינטתעודות לניטרול מטעני חבלהרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.252,995הצעות מחיר/מסגרת זמןגרף ד.ס. הדפסות משישירותי הדפסהרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.252,995מפ/ מכרז פומביהפיגרףכסאות מתקפלותרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.222,995הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילוןמדבקות מוצגיםרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.222,995הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילוןמדבקות למדפסת מג'יקרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.012,995הצעות מחיר/מסגרת זמןוי.אס.אמ תקשורת בע"משירות אחסון תמונותרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.322,995מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולין - 2019 שקיות בדרבעון 20191
                  2,527                                      07.80.02.312,995הצעות מחיר/מסגרת זמןמרעום דולפיןאמצעיםרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.462,995הצעות מחיר/מסגרת זמןאיילון עמיתעיצוב גרפי לחוברתרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.012,995הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון חוף התמרים עכו בע"מאירוח עם מפקדי מש"פרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.312,995הצעות מחיר/מסגרת זמןאלבו שלמה-פרומו הפקות וטלויזיההקלטה לאבטחהרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.112,995הצעות מחיר/מסגרת זמןדיקם עין חרוד (מאוחד)גליל נייר טרמי 43.2/18.5 דח תנועה טרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.452,995הצעות מחיר/מסגרת זמןטלרז ל.א יבוא ושיווקכיסוי לתגי עובדרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.092,995הצעות מחיר/מסגרת זמןקירשנר פרוייקטים ירוקיםעבודות גינוןרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.012,995הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)תמונות למחוזרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.092,995הצעות מחיר/מסגרת זמןקירשנר פרוייקטים ירוקיםעבודות גינוןרבעון 20191
                  2,995                                      52.50.01.032,995הצעות מחיר/מסגרת זמןאשר בן שטריתטכנולוגיהרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.312,995הצעות מחיר/מסגרת זמןטרהסקאן מעבדות בע"מהכשרה למטיס כטב"מרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.312,995הצעות מחיר/מסגרת זמןגיא טק מריןהזמנת מנגנון הנעה למנוע הונדהרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.462,995הצעות מחיר/מסגרת זמןרני ויובל מאפים בע''מאירוע החלפת פיקוד את''ןרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.452,995הצעות מחיר/מסגרת זמןדי וי דיגיטל ויז'ן בע"מ מצלמה לרכברבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.402,995הצעות מחיר/מסגרת זמןשלטים שימדבקותרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.312,995הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטו שוורץהדפסת תמונותרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.462,995מפ/ מכרז פומבישוגוןציוד לק. תנועהרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.312,995הצעות מחיר/מסגרת זמןהאיגוד לספורט הניווט בישראלניווט למתפארבעון 20191
                     -                                      07.80.02.562,995הצעות מחיר/מסגרת זמןסקלה אביזרי רכב בע"מהתקנת גלאים למאויימיםרבעון 20191
                  2,995                                      07.80.02.252,995הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטהדפסת מחברות לכנס האקדמירבעון 20191
                  2,994                                      07.80.02.022,994הצעות מחיר/מסגרת זמןאופנת פור יו 1984 בע"מתג שרוול עם דגל כחול לבןרבעון 20191
                  2,994                                      07.80.02.312,994הצעות מחיר/מסגרת זמןנחום בן יוסףייצור מפתח לבוכנת טרייםרבעון 20191
                  2,992                                      07.80.02.012,992הצעות מחיר/מסגרת זמןקרנות השוטריםכניסה לאתר החרמוןרבעון 20191
                  2,991                                      07.80.02.462,991הצעות מחיר/מסגרת זמןגיטלמן ויקטוריהמחקר- מהירות חציה במעברי חציהרבעון 20191
                  2,990                                      07.80.02.452,991הצעות מחיר/מסגרת זמןזאוס אביב בע"ממטענים + כבליםרבעון 20191
                  2,991                                      07.80.02.252,991הצעות מחיר/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואיציוד רפואירבעון 20191
                  2,991                                      07.80.02.252,991הצעות מחיר/מסגרת זמןגורדון גז וחימקלים בע"מחנקן יבש בגלילרבעון 20191
                  2,991                                      07.80.02.462,991הצעות מחיר/מסגרת זמןאסטרון מנעולי ירדני בע"ממנעולים לנעילת נשק בניידותרבעון 20191
                  2,991                                      07.80.02.012,991מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לשוטרים-מרחב שומרוןרבעון 20191
                  2,991                                      07.80.02.012,991מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20191
                  2,991                                      07.80.02.252,991הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון זכאי-המכון הישראלי לרטוריקהסדנארבעון 20191
                  2,991                                      07.80.02.012,991מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20191
                  2,990                                      07.80.02.252,990הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"ממכונת הלחמה לשקיות עבור מרפאות מחוזיות ומחטביותרבעון 20191
                  2,989                                      07.80.02.312,989הצעות מחיר/מסגרת זמןאומנות המסגור -שוויכי מוחמדמסגרות לתמונותרבעון 20191
                  2,989                                      07.80.02.022,989הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםרקע למגברבעון 20191
                     -                                      07.80.02.092,989הצעות מחיר/מסגרת זמןפנחס היישריק בע"מתיקון שלט רחוק בשער בית דגןרבעון 20191
                  2,989                                      07.80.02.222,989הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.כהן אלקטרוניקהאקדחים נטעניםרבעון 20191
                  2,989                                      07.80.02.312,989הצעות מחיר/מסגרת זמןעותקטק בע"מגרפיקה בה"דרבעון 20191
                  2,989                                      07.80.02.462,989הצעות מחיר/מסגרת זמןאוריקון בע"מרכש עבור טכנולוגיות את"ן - רבעון 20191
                  2,989                                      07.80.02.112,989הצעות מחיר/מסגרת זמןאוריקון בע"מרכש עבור מצלמות גוף - לוגיסטיקה איציק שרצקירבעון 20191
                  2,989                                      07.80.02.252,989הצעות מחיר/מסגרת זמןטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מלרדמן רב שימושי עם מלע"כ רבעון 20191
                  2,988                                      07.80.02.252,988הצעות מחיר/מסגרת זמןאור לחייל בע"מ 513מצות שמורותרבעון 20191
                  2,988                                      07.80.02.012,988מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעמתשורותרבעון 20191
                  2,987                                      07.80.02.312,987מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מתעודות לחטיבת האבטחהרבעון 20191
                  2,986                                      07.80.04.812,986הצעות מחיר/מסגרת זמןיפעת מכרזיםהקרן להלבנת הוןרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםכותפות קורס קק"צ סיוע מבצעירבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.222,984הצעות מחיר/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"ממז"פ- מדבקות למשרד מוצגיםרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.382,984הצעות מחיר/מסגרת זמןמאפיית וקיים בע"מכיבודים לישיבות חפ"ק לבחירות רבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי.בי.אסאנטנה למקליטרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.222,984הצעות מחיר/מסגרת זמןמפעיל בע"מחומרים מתכליםרבעון 20191
                  2,983                                      07.80.02.132,984הצעות מחיר/מסגרת זמןעשהאל הנדסה בע"מיועץ מקצועי תחנות דלקרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.412,984הצעות מחיר/מסגרת זמןדאבלדו בע"מתוכנהרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.312,984הצעות מחיר/מסגרת זמןתעשיות בטיחות בע"מ JSHכספת לאבטחהרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.312,984הצעות מחיר/מסגרת זמןרם ציוד לבעלי חיים בע"מרכש מנורות חימום לבעלי חייםרבעון 20191
                  2,983                                      07.80.02.312,984מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.222,984הצעות מחיר/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלסיכות לבלשיםרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.462,984הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםרכש סיכת בוחוןרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורה שוברים עבור מצטייני פעילות מגרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.312,984הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטרולאפים ומסגרותרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.452,984הצעות מחיר/מסגרת זמןמטיקס פיינטבול בע"מרכישת ערכה לרובה צבערבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.462,984הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס ראשון עמאר שמעון בע"מעבודות הדפסהרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים עבור מתנדבי מג"ברבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.222,984הצעות מחיר/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מכרטיסיםרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למתנדבי מג"ב לכיש מערברבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למתנדבי מג"ב בסיס חלוציותרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למתנדבי מג"ב בסיס אשכולרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.552,984הצעות מחיר/מסגרת זמןדינמיק סיסטמס בע"מהשאלהרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורה שוברים עבור לוחמים מגרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורה שוברים עבור לוחמים מצטיינים בתפקיד מגרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.462,984הצעות מחיר/מסגרת זמןכרמל בטיחות בע"מהסמכת קצין בטיחות למדריך עבודה בגובהרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןתאריקה זוהר ייצוג בע"מקריינות עבור סיכום שנה אטורבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים עבור מתנדבים מג"ברבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים עבור מתנדבים מג"ברבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20191
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מרכש שוברים עבור מתנדבים באר טוביהרבעון 20191
                  2,982                                      07.80.02.012,982הצעות מחיר/מסגרת זמןנדל הילהסדנת הכנה לועדות קצונה - מחוז חוףרבעון 20191



                  2,982                                      07.80.02.012,982הצעות מחיר/מסגרת זמןנדל הילהסדנאות רצף פיתוח מחוז מרכזרבעון 20191
                  2,981                                      07.80.02.012,981מפ/ מכרז פומבימילמן דור ההמשך בע"ממגן הוקרה מזכוכית למפקד מגרבעון 20191
                  2,979                                      07.80.02.222,979הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחים עבור להברבעון 20191
                  2,976                                      07.80.02.312,976הצעות מחיר/מסגרת זמןאינטרכל הכל לביתפלסטלינהרבעון 20191
                  2,975                                      07.80.02.222,975הצעות מחיר/מסגרת זמןפולימיל בעמכרטיסי קירבה ומנשאים עבור אגרבעון 20191
                  2,975                                      07.80.02.012,975מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20191
                  2,975                                      52.50.03.062,975מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"מרכש שעוני נוכחות מגנטי כולל אחריות מלאה לרבעון 20191
                  2,973                                      07.80.02.012,973הצעות מחיר/מסגרת זמןשימורי איכות בע"משיפורי כלכלהרבעון 20191
                  2,972                                      07.80.02.252,972הצעות מחיר/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםשירותי הדפסהרבעון 20191
                  2,970                                      07.80.02.252,970הצעות מחיר/מסגרת זמןמינרווה ייעוץ והדרכה בע"ממילון עברי ערבי- השכלהרבעון 20191
                  2,970                                      07.80.02.252,970הצעות מחיר/מסגרת זמןמינרווה ייעוץ והדרכה בע"ממילון עברי ערבי- השכלהרבעון 20191
                  2,970                                      07.80.02.252,970הצעות מחיר/מסגרת זמןמינרווה ייעוץ והדרכה בע"ממילון עברי ערבי - חו' השכלהרבעון 20191
                  2,970                                      07.80.02.012,970הצעות מחיר/מסגרת זמןוהבה והבה חוויה קולינרית בע"מפעילות בשטחרבעון 20191
                  2,970                                      07.80.02.012,970הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטהדפסת חותמותרבעון 20191
                  2,969                                      07.80.02.312,969הצעות מחיר/מסגרת זמןמילר הוצאת ספרים בע"מספרי תהיליםרבעון 20191
                  2,969                                      07.80.02.012,969הצעות מחיר/מסגרת זמןברוך קאיריהדרכה להתמחותרבעון 20191
                  2,969                                      07.80.02.012,969הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מכלכלהרבעון 20191
                  2,969                                      07.80.02.012,969מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מתשורה תיק לשוטרי פלוגה לארבעון 20191
                  2,969                                      07.80.02.252,969הצעות מחיר/מסגרת זמןממן מאירשרפרפים לבית מורשת מ''ירבעון 20191
                  2,967                                      07.80.02.012,967מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורות ועוד ...רבעון 20191
                  2,964                                      07.80.02.302,964מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגן אלקטרה עבור בסיס מתמידים בתל יוסףרבעון 20191
                  2,960                                      07.80.02.312,960הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"משירות תיקון מכשירי כושררבעון 20191
                  2,960                                      07.80.02.012,960הצעות מחיר/מסגרת זמןעמדי ארזחבלות ממתקים משפחות שכולותרבעון 20191
                  2,959                                      07.80.02.452,959מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורה עבור כנס מרחב עמקים רבעון 20191
                  2,958                                      07.80.02.012,958הצעות מחיר/מסגרת זמןארבל שטראוס בע"מציוד בטיחות כללירבעון 20191
                  2,958                                      52.50.01.042,958מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהסיגנט וסייבררבעון 20191
                  2,958                                      07.80.02.222,958הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילוןמדבקות וריבוניםרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.012,955הצעות מחיר/מסגרת זמןסלבדור ניהול והפלת מסערב פרידה מפורשיםרבעון 20191
                  2,953                                      52.50.01.042,953הצעות מחיר/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהשונותרבעון 20191
                  2,953                                      07.80.02.012,953מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לשוטרים מצטייניםרבעון 20191
                  2,952                                      07.80.02.012,952הצעות מחיר/מסגרת זמןקרנות השוטריםשוברים למצטייניםרבעון 20191
                  2,951                                      07.80.02.252,951הצעות מחיר/מסגרת זמןוי.אס.אמ תקשורת בע"משירות אחסון תמונותרבעון 20191
                  2,950                                      07.80.02.012,950הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שלומי בע"משירות הדפסה - אג"מ מחוז חוףרבעון 20191
                  2,950                                      07.80.02.022,950הצעות מחיר/מסגרת זמןגולדמן יבוא בלעדי בע"מציוד הלבשהרבעון 20191
                  2,950                                      07.80.02.012,950הצעות מחיר/מסגרת זמןשני רם - שייט טייפוןאירוח עם מפקדי מש"פרבעון 20191
                  2,950                                      07.80.02.252,950הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז האולימפי לקליעהקורס מאמני קליעה -המרכז האולמפי הלאומירבעון 20191
                  2,950                                      07.80.02.012,950הצעות מחיר/מסגרת זמןדרימס בע"מ 3ביצוע הדפסת מודל בתלת מימד למגרבעון 20191
                  2,950                                      07.80.02.252,950הצעות מחיר/מסגרת זמןאנשים ומחשביםכנסרבעון 20191
                  2,950                                      07.80.02.012,950הצעות מחיר/מסגרת זמןצ'וקולטהשי לחברי ספ"כרבעון 20191
                  2,948                                      07.80.02.012,948מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורותרבעון 20191
                  2,948                                      07.80.02.012,948הצעות מחיר/מסגרת זמןבנשטיין דבורה סוזנההכנת מצגת באנגליתרבעון 20191
                  2,948                                      07.80.02.222,948הצעות מחיר/מסגרת זמןאי.די.אס. למינאר בעמשרווליםרבעון 20191
                  2,948                                      07.80.02.312,948הצעות מחיר/מסגרת זמןאדיב שיווק כל אופקיםקלסריםרבעון 20191
                  2,948                                      07.80.02.222,948הצעות מחיר/מסגרת זמןביו-לב בעמתמיסותרבעון 20191
                  2,948                                      07.80.02.252,948הצעות מחיר/מסגרת זמןסופרגום (1983) בעמתותבים גמישיםרבעון 20191
                  2,948                                      07.80.02.252,948הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעמהדפסת מחברות צביעה לכנס אקדמירבעון 20191
                  2,948                                      07.80.02.252,948הצעות מחיר/מסגרת זמןבנשטיין דבורה סוזנהערכים - תרגום לאנגליתרבעון 20191
                  2,948                                      07.80.02.312,948הצעות מחיר/מסגרת זמןפרצוב א.ד.י בע"מרכש פאוץ למאלףרבעון 20191
                  2,948                                      07.80.02.012,948מפ/ מכרז פומביר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ותשורותרבעון 20191
                  2,948                                      07.80.02.182,948הצעות מחיר/מסגרת זמןמגן אופטיק בעמאטמי אוזנייםרבעון 20191
                  2,948                                      07.80.02.312,948הצעות מחיר/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מתעושות וסרט הדפסה לאבטחהרבעון 20191
                  2,948                                      07.80.02.312,948הצעות מחיר/מסגרת זמןבן זקן צביעה תעשיתיתתרסיס צבערבעון 20191
                  2,948                                      07.80.02.012,948הצעות מחיר/מסגרת זמןמערכות בטיחות ג.י בע"מציוד בטיחות כללירבעון 20191
                  2,944                                      07.80.02.402,944הצעות מחיר/מסגרת זמןסער א.ת. יזמות ומסחרציוד טרמי/ יח' תרניםרבעון 20191
                  2,944                                      07.80.02.092,944הצעות מחיר/מסגרת זמןאבירם שליטתיקון דלת + החלפה נעוריםרבעון 20191
                  2,944                                      07.80.02.012,944מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מתשורות למתנדבים בסיס יכוןרבעון 20191
                  2,940                                      07.80.02.012,940הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטשילוט זכוכיתרבעון 20191
                  2,940                                      07.80.02.252,940הצעות מחיר/מסגרת זמןהאגודה הישראלי לחקר ביצועיםהשתתפות בכנס איל''ברבעון 20191
                  2,940                                      07.80.02.252,940הצעות מחיר/מסגרת זמןגשר מפעלים חינוכייםיום עיון חברה ישראליתרבעון 20191
                  2,940                                      07.80.02.012,940הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת מאמא חלסה בע"מכלכלהרבעון 20191
                  2,940                                      07.80.02.012,940הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי דליהזרי פרחים להענקת דרגות, אבל ובשוטף עבור מגרבעון 20191
                  2,939                                      07.80.02.012,939הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מכיבודרבעון 20191
                  2,937                                      07.80.02.222,937הצעות מחיר/מסגרת זמןתאר אידיאל קונספטסכימיקליםרבעון 20191
                  2,927                                      07.80.02.312,927הצעות מחיר/מסגרת זמןאריאל אברהם /רויטלתמונות ליחידהרבעון 20191
                  2,926                                      52.50.03.062,926הצעות מחיר/מסגרת זמןארבל שטראוס בע"ממעצורי חניה למניעת תאונותרבעון 20191
                  2,926                                      07.80.02.312,926הצעות מחיר/מסגרת זמןארבל שטראוס בע"ממעצורי חניה למניעת תאונותרבעון 20191
                  2,926                                      07.80.02.132,926הצעות מחיר/מסגרת זמןספרי דייב בע"מטוש אדינג לרכבים במחירהרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.252,925הצעות מחיר/מסגרת זמןמדוושי ישראל -אבינועםטיול אופניים - אמ"ש מחוזירבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.312,925הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז המרצים לישראל בע"ממרצה ליחידת חילוץ גלילרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.132,925הצעות מחיר/מסגרת זמןנסים מילוא בע"מנקודות ניקוז נוספתרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.112,925הצעות מחיר/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכניפותחן שולחנירבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.252,925מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מדיסק און קירבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.092,925הצעות מחיר/מסגרת זמןנוף הקריה גינון ופיתוח בע"מעבודות גינוןרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.012,925מפ/ מכרז פומביהפיגרףסמלים ליחידת המומרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.012,925מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות ממ"זרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןיבול ונחישות השקעות בע"משכירת חניהרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.292,925הצעות מחיר/מסגרת זמןבשן בר-אילן שרותי ניהול בע"מסדנא מנהיגותרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.292,925הצעות מחיר/מסגרת זמןנדב קקוןהופעהרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןאורן בליצבלאוהרצאה לסיכום שנהרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןלירון אבניר-שירותי טלויזיה וקולנועהפקה מוזיקליתרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.252,925הצעות מחיר/מסגרת זמןטופ אתגרים (2013) אילתפעילות אתגריתרבעון 20191
                     -                                      07.80.06.062,925הצעות מחיר/מסגרת זמןאבניר חברה לרכב בע"ממשענות גברבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.092,925הצעות מחיר/מסגרת זמןהוד גינון פיתוח ואחזקה דנתה רפאלעבודות גינון בפרדס חנה תחנת חדרה מחוז חוףרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.462,925הצעות מחיר/מסגרת זמןאספרנסה כריסטינה מריאלפרחים ליולדתרבעון 20191
                  2,925                                      52.50.01.032,925הצעות מחיר/מסגרת זמןקונוס תדמית ותקשורת בע"מהדפסת חוברותרבעון 20191
                  2,925                                      52.50.01.052,925הצעות מחיר/מסגרת זמןבר את גל בע"מרכש מכונת ציחצוח נעלייםרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.252,925הצעות מחיר/מסגרת זמןיוני טכנאי שרות ותיקונים לציוד כושרתיקון הליכוןרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.312,925הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעמעבור גלויה דגם ניידת ילקמ שוטף וארצירבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.452,925הצעות מחיר/מסגרת זמןים אירועים - פוני יובלשכירת שולחנות בר כנס מצוינותרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.312,925מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים עבור מתנדבים אג"מרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןממאדור.קום בע"מ (בבית המשקם)עיצובים גרפיים ושומרי מסךרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.222,925הצעות מחיר/מסגרת זמןנקסטר בע"מבדיקת מעבדה חיצוניתרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.312,925הצעות מחיר/מסגרת זמןמספנת מרינה תל אביב בע"משירותי מנוףרבעון 20191



                  2,925                                      07.80.02.312,925הצעות מחיר/מסגרת זמןנץ מהנדסיםבדיקת ממשה שמשון אשקלוןרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.012,925מפ/ מכרז פומביטופ סטוקנרתיק לחגורה - תשורהרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.252,925מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדריםרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.462,925הצעות מחיר/מסגרת זמןבר את גל בע"ממכונה לצחצוח נעליםרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.222,925הצעות מחיר/מסגרת זמןאידנטא בע"מערכותרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.012,925מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדריםרבעון 20191
                  2,500                                      07.80.02.132,925פו/ פטור ועדהסונול ישראל בע"מהפעלת משאבה באילתרבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.452,925מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברי אקסטרא בילוי למצטייני שירות מחוז ירבעון 20191
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןשרון בגדדי - אומן חושיםהופעת אומן אורחרבעון 20191
                  2,924                                      07.80.02.412,924מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  2,922                                      07.80.02.012,922מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורות עבור מחוז חוףרבעון 20191
                  2,922                                      52.50.01.052,922הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס דני (אלכתב דני)חוברותרבעון 20191
                  2,857                                      07.80.02.222,914הצעות מחיר/מסגרת זמןרניום בע"מטיפול שנתירבעון 20191
                  2,913                                      07.80.02.222,913הצעות מחיר/מסגרת זמןרומיכל בע"מבקבוקוניםרבעון 20191
                  2,913                                      07.80.02.012,913הצעות מחיר/מסגרת זמןקיסריה שירותי קייטרינגארוחה במסעדהרבעון 20191
                  2,911                                      07.80.02.012,911מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמחברות ספירלהרבעון 20191
                     969                                      07.80.02.252,906הצעות מחיר/מסגרת זמןשפירא יואשחברות בוועדהרבעון 20191
                  2,906                                      07.80.02.312,906הצעות מחיר/מסגרת זמןפרצוב א.ד.י בע"מקולר עוררבעון 20191
                  2,904                                      07.80.02.092,904הצעות מחיר/מסגרת זמןהוד גינון פיתוח ואחזקה דנתה רפאלעבודות גינון חבלה ת. זבולון מחוז חוףרבעון 20191
                  2,902                                      07.80.02.012,902הצעות מחיר/מסגרת זמןאודי קצמןאלבום למשלחתרבעון 20191
                  2,902                                      07.80.02.012,902מפ/ מכרז פומביאגם 2000תיקיותרבעון 20191
                  2,902                                      07.80.02.012,902מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמחברות וקאפות לקורס תקציברבעון 20191
                  2,902                                      07.80.02.312,902הצעות מחיר/מסגרת זמןפרצוב א.ד.י בע"מרכש ציוד מיגון לאימון כלביםרבעון 20191
                  2,900                                      07.80.02.452,900מפ/ מכרז פומביקלמן ברמן בע"מדגלים עבור מחוז ירושליםרבעון 20191
                  2,900                                      07.80.02.012,900הצעות מחיר/מסגרת זמןעמותת גווניםסדנהרבעון 20191
                  2,900                                      07.80.02.012,900הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מוסדות חינוך תרבותכנס מתנדבי יחמ שרוןרבעון 20191
                  2,900                                      07.80.02.012,900הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןמסנניםרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.012,896מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורות מרחב חברוןרבעון 20191
                  2,896                                      07.80.02.012,896הצעות מחיר/מסגרת זמןמסגרות שעשוע בעממסגרות עבור מחוז חוףרבעון 20191
                  2,890                                      07.80.02.452,890מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלט מואר לשכת מפקד מחוז מרכזרבעון 20191
                  2,890                                      07.80.02.012,890מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורות לבסיס גן חייםרבעון 20191
                  2,884                                      07.80.02.222,884הצעות מחיר/מסגרת זמןרניום בע"מטיפיםרבעון 20191
                  2,809                                      07.80.02.452,883מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20191
                  2,883                                      07.80.02.312,883מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מציוד להכשרות מתנדבים מרכזרבעון 20191
                  1,982                                      07.80.02.412,883הצעות מחיר/מסגרת זמןהראל טכנולוגיות מידע בע"מתחזוקת מדפסותרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.562,875מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מאוטובוס יום האישהרבעון 20191
                  2,867                                      07.80.02.252,867הצעות מחיר/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מערכת ניקוי למדפסתרבעון 20191
                  2,867                                      07.80.02.012,867הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון אמירי הגלילארוחת בוקררבעון 20191
                  2,864                                      07.80.02.012,864מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מרכש שוברים- בסיס מתנדבים חרותרבעון 20191
                  2,850                                      07.80.02.012,850הצעות מחיר/מסגרת זמןבולוס נאילתשורות ליום האישהרבעון 20191
                  2,850                                      07.80.02.252,850הצעות מחיר/מסגרת זמןספא פלוס אתרים בע"מסיור לימודי מרדמ/משלט מרכזרבעון 20191
                  2,430                                      07.80.02.012,849הצעות מחיר/מסגרת זמןפסגות היכל הקרחפעילות לפלוגה - גיבוש לא' מגרבעון 20191
                  2,844                                      07.80.02.222,844הצעות מחיר/מסגרת זמןלייפג'ן בע"מ - LIFEטיפיםרבעון 20191
                  2,843                                      07.80.02.312,843הצעות מחיר/מסגרת זמןפרצוב א.ד.י בע"מווסט למאלףרבעון 20191
                  2,843                                      07.80.02.172,842הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.ס.ק רופ אקסס בע"מהשתלמות עבודה בגובה עבור מפארבעון 20191
                  2,838                                      07.80.02.312,838הצעות מחיר/מסגרת זמןאלחוט יםתיקון מטען מאסטר וולטרבעון 20191
                  2,837                                      07.80.02.412,837הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  2,835                                      07.80.02.252,835הצעות מחיר/מסגרת זמןקרנות השוטריםסרטרבעון 20191
                  2,834                                      07.80.02.012,834הצעות מחיר/מסגרת זמןננסי גנדלמןסדנארבעון 20191
                  2,834                                      07.80.02.012,834הצעות מחיר/מסגרת זמןננסי גנדלמןהנחיית סדנהרבעון 20191
                  2,834                                      07.80.02.012,834הצעות מחיר/מסגרת זמןננסי גנדלמןהרצאהרבעון 20191
                  2,831                                      07.80.02.252,831מפ/ מכרז פומבידי וי דיגיטל ויז'ן בע"מרכש ציוד תיעודרבעון 20191
                  2,829                                      07.80.02.012,829מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמנעוליםרבעון 20191
                  2,826                                      07.80.02.012,826מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מתשורות עבור ר' יאל"כרבעון 20191
                  2,820                                      07.80.02.312,820הצעות מחיר/מסגרת זמןש. אל ציוד טכני בעממשאבת בילדג 800  מרובעתרבעון 20191
                  2,814                                      07.80.02.012,814מפ/ מכרז פומביגיפטק מתנות ומוצרי פרסוםתשורהרבעון 20191
                  2,814                                      07.80.02.012,814הצעות מחיר/מסגרת זמןעין כרם המתוקה בע"מסדנת שוקולדרבעון 20191
                  2,812                                      07.80.02.222,812הצעות מחיר/מסגרת זמןרומיכל בע"מטיפיםרבעון 20191
                  2,808                                      07.80.02.222,808הצעות מחיר/מסגרת זמןכספות חצורשונותרבעון 20191
                  2,808                                      07.80.02.012,808הצעות מחיר/מסגרת זמןב.ח. מיקו שיווק בע"מדגלונים עבור ר' להברבעון 20191
                  2,808                                      07.80.02.012,808הצעות מחיר/מסגרת זמןספיד פרינטהדפסות שונותרבעון 20191
                  2,808                                      07.80.02.092,808מפ/ מכרז פומביג'ט ליין תשתיות בע"מבדיקת מאגר מים יח' 33רבעון 20191
                  2,808                                      07.80.02.312,808הצעות מחיר/מסגרת זמןאוהד מנורסדנאת הקמהרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.552,808מפ/ מכרז פומבי איתוראן איתור ושליטהכבל מתאם USBרבעון 20191
                  2,574                                      07.80.02.222,808הצעות מחיר/מסגרת זמןא.י. מוביליטי בע"מאחסנת  משטחים עבור אח"מרבעון 20191
                  2,808                                      07.80.02.292,808הצעות מחיר/מסגרת זמןאב - דןחותמותרבעון 20191
                  2,808                                      07.80.02.292,808הצעות מחיר/מסגרת זמןוי.אס.אמ תקשורת בע"משילוב כותרות אנימציה בסרטוןרבעון 20191
                  2,808                                      07.80.02.222,808הצעות מחיר/מסגרת זמןבוכמן פדר-ב.פ יבוא ומסחשקיםרבעון 20191
                  2,808                                      07.80.02.222,808הצעות מחיר/מסגרת זמןטביב חב. הארצית לטיפולפינוי פסולת רפואיתרבעון 20191
                  2,808                                      07.80.02.252,808הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז המרצים לישראל בע"מהרצאה עבור גדוד חומהרבעון 20191
                  2,808                                      07.80.02.212,808הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת אם אר אל בע"מכובע כיסוי מלא דק-מנדףרבעון 20191
                  2,808                                      52.50.03.062,808מש/ מכרז שב"ססנו פרופשיונל בע"מקרטונים עבו פר' תחנת מודיעיןרבעון 20191
                  2,808                                      07.80.02.022,808הצעות מחיר/מסגרת זמןאורפז 1 ייצור חגוריםציוד אבטחהרבעון 20191
                  2,808                                      07.80.02.312,808הצעות מחיר/מסגרת זמןפרל אוטו ובניו בעמחבליםרבעון 20191
                  2,808                                      07.80.02.312,808מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכת חטיבהרבעון 20191
                  2,176                                      07.80.02.012,808מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלמגן אבןרבעון 20191
                  2,808                                      07.80.02.012,808הצעות מחיר/מסגרת זמןמורנגו ורנר מורן וענברהופעהרבעון 20191
                  2,801                                      52.50.03.062,801הצעות מחיר/מסגרת זמןגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מפחיות ריח לחלוקהרבעון 20191
                  2,800                                      07.80.02.252,800הצעות מחיר/מסגרת זמןמשואה יד לחברי תנועות היום השואה הבינלאומירבעון 20191
                  2,800                                      07.80.02.252,800פו/ פטור ועדהיד ושםסיור ביד ושם מערך סמפכ"לרבעון 20191
                  2,800                                      07.80.02.012,800הצעות מחיר/מסגרת זמןממתקי השלושה בע"ממתוקים לפוריםרבעון 20191
                  2,800                                      07.80.02.452,800הצעות מחיר/מסגרת זמןטרקטורוני דישון בע"מיום גיבוש בוחנים צפוןרבעון 20191
                  2,800                                      07.80.02.012,800הצעות מחיר/מסגרת זמןרן בית שאן בע"מארוחה במסעדהרבעון 20191
                  2,800                                      07.80.02.012,800מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "נשף פורים אגמרבעון 20191
                  2,673                                      07.80.02.012,800פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי איילוןרבעון 20191
                  2,800                                      07.80.02.092,800הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ת. גן ירק גינון ופיתוחגיזום עשבים ועציםרבעון 20191
                  2,800                                      07.80.02.012,800מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מתשורה עבור פלוגת חלמיש מגרבעון 20191
                  2,799                                      07.80.02.012,799הצעות מחיר/מסגרת זמןטרקטורוני נהר הירדן בע"מארוחת צהריים בשטחרבעון 20191
                  2,799                                      52.50.03.062,799הצעות מחיר/מסגרת זמןדנירן אספקה מכל הלבראשי דיו לפלוטר 8רבעון 20191
                  2,796                                      07.80.02.222,796הצעות מחיר/מסגרת זמןויסנס טכנולוגיות בע"מכבלי משדררבעון 20191
                  2,796                                      07.80.01.512,796הצעות מחיר/מסגרת זמןגילתוראן בע"מפלאפונים לפיתוח אפליקציות למוקדים עבור מדור אינטרנרבעון 20191
                  2,786                                      07.80.02.012,786מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מערב מפקד ממ"ר שרוןרבעון 20191
                  2,785                                      07.80.02.212,785הצעות מחיר/מסגרת זמןמטווח העיר סחר בינלאומינרתיק קרסול לגלוקרבעון 20191



                  2,785                                      07.80.02.382,785מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מרכש מחברות עבור בחירות 2019רבעון 20191
                  2,785                                      07.80.02.222,785הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס ירושלים חדשקאפותרבעון 20191
                  2,784                                      07.80.02.012,784מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לפסח מתנדבי משל"רבעון 20191
                  2,783                                      07.80.02.222,783הצעות מחיר/מסגרת זמןאזטק טכנולוגיות בע"מהפקת סרטוניםרבעון 20191
                  2,775                                      07.80.02.252,775הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטכנס אקדמי - קטלוגרבעון 20191
                  2,769                                      07.80.02.222,769הצעות מחיר/מסגרת זמןסיגמה ישראל לכימיקליםכימיקלרבעון 20191
                  2,767                                      07.80.02.312,767מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכסאותרבעון 20191
                  2,760                                      07.80.02.312,760הצעות מחיר/מסגרת זמןטי.ג'י.אם (ג.מ אריזות) בע"ממארז למומרבעון 20191
                  2,755                                      07.80.02.222,755הצעות מחיר/מסגרת זמןס.י.מדה בע"ממז"פרבעון 20191
                  2,500                                      07.80.02.252,750הכ / התחייבות כספיתמשרד המשפטיםהשתלמות משפטניםרבעון 20191
                  2,750                                      07.80.02.012,750הצעות מחיר/מסגרת זמןמתבליםארוחת גיבוש מתנדבי צפתרבעון 20191
                  2,750                                      07.80.02.452,750הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס אופקים אור בתנועהתמונות קנבסרבעון 20191
                  2,750                                      07.80.02.402,750הצעות מחיר/מסגרת זמןשרותי טלקול אלקטרוניקה בע"מרמקול סירנה מיני 60 וואט לאופנוערבעון 20191
                  2,748                                      07.80.02.302,748מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט לבסיס ביצרון מתנדבים מגרבעון 20191
                  2,745                                      07.80.02.222,745הצעות מחיר/מסגרת זמןאגנטק 1987 בעמערכת סיליקוןרבעון 20191
                  2,742                                      07.80.02.222,742הצעות מחיר/מסגרת זמןברק כח- ג'נרל טרפו בע"משנאי למיקרוסקופרבעון 20191
                  2,738                                      07.80.02.402,738הצעות מחיר/מסגרת זמןסאן הייטק בע"מאמצעים לחטיבהרבעון 20191
                  2,735                                      07.80.02.412,735מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתחזוקת גנרטוריםרבעון 20191
                  2,734                                      07.80.02.322,734הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטפולין- עבודות הוצל"ארבעון 20191
                  2,100                                      07.80.02.012,730הצעות מחיר/מסגרת זמןקרנות השוטריםכרטיס קולנוע VIP לסדירים עבור יום יחידה ימרבעון 20191
                  2,721                                      07.80.02.312,721הצעות מחיר/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהפצירותרבעון 20191
                  2,721                                      07.80.02.402,721הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקטרוניקס מילמן ראובןתיקון בידוריותרבעון 20191
                  2,717                                      07.80.02.462,717הצעות מחיר/מסגרת זמןפל-רון בע"מדבק נוזלי - מפנ''ארבעון 20191
                  2,715                                      07.80.02.312,715מש/ מכרז שב"סתריסי רפירכש חלונות לאוטובוס עבור הדרכה ואימון בבהרבעון 20191
                  2,714                                      07.80.02.212,714הצעות מחיר/מסגרת זמןסיטקוטק בע"מאזיקוןרבעון 20191
                  2,709                                      07.80.02.212,709הצעות מחיר/מסגרת זמןאייל וענונו רקמת רויאלתג שם רקום שחוררבעון 20191
                  2,701                                      07.80.02.012,701הצעות מחיר/מסגרת זמןהארץ עיתון יומימנוירבעון 20191
                  2,700                                      07.80.02.252,700הצעות מחיר/מסגרת זמןחאן אתנחתא במדברסיור והדרכה במשקרבעון 20191
                  2,700                                      07.80.02.252,700הצעות מחיר/מסגרת זמןבית ספר למקצועות הספורטמנוי חדר כושררבעון 20191
                  4,325                                      07.80.02.312,698המ/ הצעת מחירK9 CENTER S.R.Oחליפה נגד שריטותרבעון 20191
                  2,694                                      07.80.02.402,694מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרנעלי טיפוס עבור יח' התרניםרבעון 20191
                  2,693                                      52.50.01.052,693מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןרכש כיסאותרבעון 20191
                  2,707                                      07.80.02.312,691מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"ממכשיר מיי חם/קררבעון 20191
                  2,691                                      07.80.02.092,691מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקות לקירות עבור מחוז שרבעון 20191
                  2,691                                      07.80.02.012,691מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטייניםרבעון 20191
                  2,691                                      07.80.02.252,691הצעות מחיר/מסגרת זמןהפורום הישראלי לתפעול בע"מהשתתפות בכנס שרשרת אספקהרבעון 20191
                  2,691                                      52.50.03.062,691הצעות מחיר/מסגרת זמןהוד גינון פיתוח ואחזקה דנתה רפאלגיזום עצים כולל פינוירבעון 20191
                  2,691                                      07.80.02.012,691מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטייניםרבעון 20191
                  2,685                                      07.80.02.012,685הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"מארוחהרבעון 20191
                  2,685                                      07.80.02.312,685מפ/ מכרז פומבירותם בטיחות בע"מנישמיות עבור מחוז צפוןרבעון 20191
                  2,681                                      07.80.02.312,681הצעות מחיר/מסגרת זמןגולדטקהחלפת מצלמהרבעון 20191
                  2,678                                      07.80.02.222,678הצעות מחיר/מסגרת זמןהידרו-נעמארז סוללות חיצוניותרבעון 20191
                  2,677                                      07.80.02.252,677מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקרכישת תשורות עבור צעדת אפירבעון 20191
                  2,179                                      07.80.02.252,668הכ / התחייבות כספיתלשכת הבריאות מחוז י-םוועדות רפואיותרבעון 20191
                  2,668                                      07.80.02.312,668הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעמחולצות תיעוד מבצעירבעון 20191
                  2,670                                      07.80.02.222,668הצעות מחיר/מסגרת זמןרניום בע"מפיפטוריםרבעון 20191
                  2,654                                      07.80.02.252,654הצעות מחיר/מסגרת זמןקרטינג חיפה 2003 בע"מסדנת בטיחות מת"ןרבעון 20191
                  2,650                                      07.80.02.012,650הצעות מחיר/מסגרת זמןכדורי יהודהאירוע פורים טקטיתרבעון 20191
                  2,646                                      07.80.02.292,646מש/ מכרז שב"סספר לכל שיווק והפצה בע"מספררבעון 20191
                  2,639                                      07.80.02.112,644הצעות מחיר/מסגרת זמןפליקס גרינוורצל ובנו בע"מקרטוניםרבעון 20191
                  2,643                                      07.80.02.012,643מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורותרבעון 20191
                  2,640                                      07.80.02.252,640הצעות מחיר/מסגרת זמןדניאלה רפאליעריכה לשונית - בית מורשתרבעון 20191
                  2,637                                      07.80.02.312,637הצעות מחיר/מסגרת זמןנירים - דפוס והוצאה לאור בע"מהדפסה לק אבטחהרבעון 20191
                  2,633                                      07.80.02.222,633הצעות מחיר/מסגרת זמןירדן ביוטיק-אבי יששכרקופסאות אחסוןרבעון 20191
                  2,633                                      07.80.02.312,633הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםפנל לתיק מפעיל בע"חרבעון 20191
                  2,633                                      07.80.02.012,633מפ/ מכרז פומבימתנות פור אולתשורה לשוטרי סיוררבעון 20191
                  2,633                                      07.80.02.252,633הצעות מחיר/מסגרת זמןלוי יואב שירותי ייעוץ ניהוליאבחוני MBTIרבעון 20191
                  2,633                                      07.80.02.292,633הצעות מחיר/מסגרת זמןוקסברגר חיה ויהושועמחברת כריכה קשהרבעון 20191
                  2,633                                      07.80.02.402,633הצעות מחיר/מסגרת זמןסנטרוניקססט מדונה 5 יח'רבעון 20191
                  2,630                                      07.80.02.312,630פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מציוד עבור טקס החלפת פיקודרבעון 20191
                  2,627                                      07.80.02.412,627מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  2,621                                      52.50.03.062,621מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
                  2,611                                      07.80.02.562,612מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורהאוטובוס עבור יום הגימלאי מערך החבלהרבעון 20191
                  2,610                                      07.80.02.012,610מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"משי לחניכי פו"מרבעון 20191
                  2,607                                      07.80.02.252,607הצעות מחיר/מסגרת זמןסנספורט טרייד בע"מלבושרבעון 20191
                  2,602                                      07.80.02.452,602מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגליםרבעון 20191
                  2,600                                      07.80.02.012,600מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורותרבעון 20191
                  1,850                                      52.50.01.052,600פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםמסע שטח טרקטרוניםרבעון 20191
                  2,600                                      07.80.02.012,600הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטשילוט לחדריםרבעון 20191
                  1,840                                      07.80.02.252,597הצעות מחיר/מסגרת זמןשמואל קרןחברות בוועדהרבעון 20191
                  2,570                                      07.80.02.462,588הצעות מחיר/מסגרת זמןאופיר אופטרוניקס סולושנס בע"מכיול מד הספק לממל"זרבעון 20191
                  2,586                                      07.80.02.312,586מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מ מחוז דרום מודיעין אילתרבעון 20191
                  2,586                                      07.80.02.452,586מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20191
                  2,585                                      07.80.02.312,585הצעות מחיר/מסגרת זמןשינע הרמות בע"מביקורת לציוד הרמהרבעון 20191
                  2,583                                      07.80.02.222,583הצעות מחיר/מסגרת זמןחן שמואלציוד מתכלה למעבדהרבעון 20191
                  2,580                                      07.80.02.012,580הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שילובים.מוצרי דפוס ימר מרכזרבעון 20191
                  2,536                                      07.80.02.252,580הצעות מחיר/מסגרת זמןגן החיות התנ"כי בירושליםסדנת רפ"קיםרבעון 20191
                  2,575                                      07.80.02.012,575מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלמגבותרבעון 20191
                  2,574                                      07.80.02.402,574הצעות מחיר/מסגרת זמןאוריקון בע"ממצלמות גוףרבעון 20191
                  2,574                                      07.80.02.012,574הצעות מחיר/מסגרת זמןאייל וענונו רקמת רויאלרקמה למתפארבעון 20191
                  2,574                                      07.80.02.092,574הצעות מחיר/מסגרת זמןנוף הקריה גינון ופיתוח בע"מעבודות גינוןרבעון 20191
                  2,574                                      52.50.03.062,574הצעות מחיר/מסגרת זמןמונו טק בע"מכיול מד קרינהרבעון 20191
                  2,574                                      07.80.02.312,574הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002) תשורה חולצות עבור ילדים ניידת המשאלותרבעון 20191
                  2,574                                      07.80.02.012,574הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס חן גבאי משההדפסת חוברות עבור מחוז צפוןרבעון 20191
                  2,574                                      07.80.02.312,574הצעות מחיר/מסגרת זמןמספנת מרינה תל אביב בע"מתיקון שבר בסולם ספינהרבעון 20191
                  2,574                                      07.80.02.252,574הצעות מחיר/מסגרת זמןרבידים המרכז לחינוךליווי סדרת חינוךרבעון 20191
                  2,574                                      07.80.02.452,574מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהלימודי נהיגה שלום בן סימון באישור סממרבעון 20191
                  2,574                                      07.80.02.012,574הצעות מחיר/מסגרת זמןטעמים של יובלסיור לשכהרבעון 20191
                  2,574                                      07.80.02.012,574מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים ממ"ר נתברבעון 20191
                  2,574                                      52.50.01.032,574מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתרכש גוב תקשורת כולל התקנהרבעון 20191
                  2,566                                      07.80.02.312,566הצעות מחיר/מסגרת זמןציקי לימודי שייטקורס משיט לימאירבעון 20191
                  2,565                                      07.80.02.012,565הצעות מחיר/מסגרת זמןעמותת  "שכולו טוב "תשורה חטיבתית חג טו בשבטרבעון 20191
                  2,596                                      07.80.02.012,560מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרררבעון 20191



                  2,555                                      07.80.02.452,555הצעות מחיר/מסגרת זמןגיל-קארהתקנת וייזרבעון 20191
                  2,551                                      07.80.02.092,551הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א.י. בריח ירושליםעבודות פרזול תיקוני דלתות מחוז יםרבעון 20191
                  2,547                                      07.80.02.382,547מח/ מכרז חשכ"לקרביץ 1974 בע"מציוד משרדי - בחירות מועד 2019רבעון 20191
                  1,697                                      07.80.02.012,544הצעות מחיר/מסגרת זמןהמוסד לבטיחות ולגיהותקורס בטיחותרבעון 20191
                  2,535                                      07.80.02.222,535הצעות מחיר/מסגרת זמןלייפג'ן בע"מ - LIFEחומרים למיצוי דנ"ארבעון 20191
                  2,441                                      07.80.02.252,535הצעות מחיר/מסגרת זמןקוויזהסדנה עבור בה"ד מג"ברבעון 20191
                  2,529                                      07.80.02.222,528מפ/ מכרז פומביאביזר סנטר סחר 2002 בע"מווילונות עבור להב 433רבעון 20191
                  2,527                                      07.80.01.512,527הצעות מחיר/מסגרת זמןפלאפוןפלאפונים לפיתוח אפליקציות למוקדים עבור מדור אינטרנרבעון 20191
                  2,527                                      07.80.02.312,527הצעות מחיר/מסגרת זמןאייל וענונו רקמת רויאל פאץ למומרבעון 20191
                  2,516                                      07.80.02.292,516הצעות מחיר/מסגרת זמןרן לוסטיגמןסדנארבעון 20191
                  2,516                                      07.80.02.312,516מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממחברות עבור מחלקת חירום רבעון 20191
                  2,516                                      07.80.02.252,516הצעות מחיר/מסגרת זמןערן אולניקסדנת רענוןרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.452,510פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20191
                  2,510                                      07.80.02.012,510מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות - יס"מ מרחב אשררבעון 20191
                  2,500                                      07.80.02.312,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאופק אורות בע"מפנסרבעון 20191
                  2,500                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןחברים הפקות בע"מ.הרצאה - מחוז חוףרבעון 20191
                  2,500                                      07.80.02.222,500הצעות מחיר/מסגרת זמןברטל עפרשונותרבעון 20191
                  2,500                                      52.50.01.052,500הצעות מחיר/מסגרת זמןגדבאן ראמי עומר - מרצהבטיחות בדרכים תחנת כפר קאסםרבעון 20191
                  2,500                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.קייטרינג בשטחרבעון 20191
                  2,500                                      52.50.03.062,500מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעפינוי והנפקת מטפים תחנת לב תרבעון 20191
                  2,500                                      07.80.02.312,500הצעות מחיר/מסגרת זמןגדבאן ראמי עומר - מרצהמופע סטנ ד אפ לתחנת קלנסווהרבעון 20191
                  2,500                                      07.80.02.312,500הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20191
                  2,500                                      07.80.02.312,500הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ג מרכז הסאונד ישראל בע"מסט אלחוטי לממומרבעון 20191
                  2,500                                      07.80.02.012,500פמ/ פטור מרו"מאלקו סינמה שותפות מוגבלתהרצאה יום האישה בגלובוס מקסרבעון 20191
                  2,500                                      07.80.02.012,500פו/ פטור ועדהאדם גרופ- ישראל ואור אדם בע"מ.יום האישה מחוז מרכזרבעון 20191
                  2,500                                      07.80.02.252,500הצעות מחיר/מסגרת זמןבין השיטין- עמותה לחינוך בערבהסיור בחווה חקלאיתרבעון 20191
                  2,500                                      07.80.02.252,500הצעות מחיר/מסגרת זמןליאון תמירהרצאה עבור סגל מכי"םרבעון 20191
                  2,500                                      52.50.01.052,500הצעות מחיר/מסגרת זמןגדבאן ראמי עומר - מרצהקירוב לבבות תחנת קאסםרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.462,500מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית ימתא ת"א בית דגןרבעון 20191
                  2,500                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןנוה מלכישועסדנא נערי מילה מלכישוע חנה ישראלירבעון 20191
                  2,500                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןפנחס ביטון - מאיר אורהמסגרותרבעון 20191
                  2,499                                      07.80.02.312,499הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהוהדפסות שונותרבעון 20191
                  2,499                                      07.80.02.252,499הצעות מחיר/מסגרת זמןפורת עין יהב בע"מסיור במכוורתרבעון 20191
                  2,499                                      07.80.02.012,499הצעות מחיר/מסגרת זמןלולי שבלולישרותי עיצוה בלונים מתפארבעון 20191
                  2,490                                      52.50.01.032,490הצעות מחיר/מסגרת זמןרונבי את ברקוביץ סחר בע"מתחזוקת מחשוברבעון 20191
                  2,489                                      07.80.02.092,489מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון והחלפה פתיחה סלולרית שער תחנת ראש העיןרבעון 20191
                  2,486                                      07.80.02.402,486הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מוטורולהמקמ"ש נישא TLKR-T6 מוטורולהרבעון 20191
                  2,486                                      07.80.02.312,486מפ/ מכרז פומבירותם בטיחות בע"מנשמיות עבור מחוז חוףרבעון 20191
                  2,485                                      07.80.02.012,485הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיטה בע"מארוחת צהריים עבור מחלקת חרוםרבעון 20191
                  2,484                                      07.80.02.012,484הצעות מחיר/מסגרת זמןצומת ספריםתשורותרבעון 20191
                  2,480                                      07.80.02.312,480הצעות מחיר/מסגרת זמןגאמידה- מדאקויפ בע"מארון אחסנהרבעון 20191
                  1,650                                      07.80.02.252,475הצעות מחיר/מסגרת זמןרשות הטבע והגניםסיור מודרךרבעון 20191
                  2,475                                      07.80.02.312,475הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעממכנס לוחם למומרבעון 20191
                  2,469                                      07.80.02.012,469הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםפצ'ים עבור יחידת ימ"ררבעון 20191
                  2,464                                      07.80.02.312,464הצעות מחיר/מסגרת זמןקרטינג חיפה 2003 בע"מסדנת בטיחות מת"ןרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.012,460הצעות מחיר/מסגרת זמןגלריה מור - איתח אליהומסגור תעודות מחוז מרכזרבעון 20191
                  2,457                                      07.80.02.312,457הצעות מחיר/מסגרת זמןאייבי ריתוכיםעבודות ריתוךרבעון 20191
                  2,457                                      07.80.02.312,457הצעות מחיר/מסגרת זמןפלקסמור מסחר בע"מאוזניות למתפארבעון 20191
                  1,697                                      07.80.02.312,457הצעות מחיר/מסגרת זמןכספות חצורתחזוקת כספותרבעון 20191
                  2,457                                      07.80.02.012,457מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממחברות לאת"ןרבעון 20191
                  2,457                                      07.80.02.012,457מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה לכנס שנתירבעון 20191
                  2,450                                      07.80.02.092,450הצעות מחיר/מסגרת זמןאריאל מוצרי ביטחוןהתקנת דלת דגם 540רבעון 20191
                  2,450                                      07.80.02.012,450הצעות מחיר/מסגרת זמןיונינה מוסקטעיצוב גרפירבעון 20191
                  2,450                                      07.80.02.012,450מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מרכש ספריםרבעון 20191
                  2,449                                      07.80.01.512,449הצעות מחיר/מסגרת זמןגילתוראן בע"מפלאפונים לפיתוח אפליקציות למוקדים עבור מדור אינטרנרבעון 20191
                  2,445                                      07.80.01.512,445הצעות מחיר/מסגרת זמןפלאפוןפלאפונים לפיתוח אפליקציות למוקדים עבור מדור אינטרנרבעון 20191
                  2,125                                      07.80.02.012,444מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מאוטובוס לטובת יום עיון יועמ"ש במחוז ש"י  13/3רבעון 20191
                  2,443                                      07.80.02.212,443הצעות מחיר/מסגרת זמןטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מרכש חלקי חילוף לפנסיםרבעון 20191
                  2,439                                      07.80.02.222,439מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמהזמנת דגלי לאום ומשטרת ישראל עבור להברבעון 20191
                  2,437                                      52.50.01.032,437מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  2,430                                      52.50.01.052,430הצעות מחיר/מסגרת זמןחאן בארותייםסיור לימודירבעון 20191
                  1,710                                      07.80.02.012,430הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ד.אדרנלין בע"מפרויקט מילה נחלת יצחק תל אביברבעון 20191
                  2,425                                      07.80.02.252,425הצעות מחיר/מסגרת זמןגשר מפעלים חינוכייםיום עיון כשירות ערכיתרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.312,422הצעות מחיר/מסגרת זמןויסנס טכנולוגיות בע"מנתב הדרכה למומרבעון 20191
                  2,422                                      07.80.02.312,422הצעות מחיר/מסגרת זמןויסנס טכנולוגיות בע"מראוטר למומרבעון 20191
                  2,415                                      07.80.02.012,415הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי.בי.אסכרטיס עריכהרבעון 20191
                  1,680                                      52.50.01.052,415מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהזמנת אוטובוס צמודרבעון 20191
                  2,410                                      07.80.02.462,410הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס ראשון עמאר שמעון בע"מעבודות הדפסהרבעון 20191
                  2,408                                      07.80.02.312,408הצעות מחיר/מסגרת זמןליוגב בע"מהזמנת ציוד לתחזוקה שוטפתרבעון 20191
                  2,401                                      07.80.02.452,401הצעות מחיר/מסגרת זמןטלרז ל.א יבוא ושיווקשילוטרבעון 20191
                  2,400                                      52.50.01.052,400מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"משובריםרבעון 20191
                  2,400                                      07.80.02.312,400הצעות מחיר/מסגרת זמןאומנות המסגור -שוויכי מוחמדמסגור בה"דרבעון 20191
                  2,400                                      07.80.02.312,400מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מאוטובוס עבור יום הגימלאי מערך החבלהרבעון 20191
                  2,400                                      07.80.02.012,400הצעות מחיר/מסגרת זמןלימור גהדוע-פרחי חן.פרחים - מחוז מרכזרבעון 20191
                  2,400                                      07.80.02.132,400הצעות מחיר/מסגרת זמןמנקו יוני - אביזרי רכב גבעת זאבשטיפות שנתיות לאוטובוס משטרתירבעון 20191
                  2,400                                      07.80.02.012,400הצעות מחיר/מסגרת זמןשפן הסלע בע"מגיבוש מודיעין עיליתרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.012,400הצעות מחיר/מסגרת זמןמשה ואמיר - רות מסעדה ואירועיםסדנת פיקודרבעון 20191
                  2,250                                      07.80.02.012,400הצעות מחיר/מסגרת זמןשמחה תומר - סטקיית שמחהערב מתנדבי כנארבעון 20191
                  2,399                                      07.80.02.012,399מש/ מכרז שב"סמצג בע"מרכישת מגרסהרבעון 20191
                  2,399                                      52.50.01.032,399מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסה לצס"מרבעון 20191
                  2,399                                      07.80.02.092,399הצעות מחיר/מסגרת זמןאבירם שליטמערכת מאסטר+שיכפול מפתחרבעון 20191
                  2,387                                      07.80.02.012,387הצעות מחיר/מסגרת זמןאברסט פרו בע"מחולצותרבעון 20191
                  2,387                                      07.80.02.012,387הצעות מחיר/מסגרת זמןאורוות הברון מרכז תיירות בע"מארוחה במסעדהרבעון 20191
                  2,387                                      07.80.02.452,387הצעות מחיר/מסגרת זמןאספיר בע"מוו גרירהרבעון 20191
                  2,387                                      07.80.02.402,387הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מוטורולהמיקרופונים ללוגיסטיקה מק"שרבעון 20191
                  2,369                                      07.80.02.012,369מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקעטים כולל חריטה למפקד מגרבעון 20191
                  2,369                                      07.80.02.462,369הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון התקנים הישראליכיול ציוד בדיקהרבעון 20191
                  2,369                                      07.80.02.012,369מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקעטים כתשורת מפקד מג"ברבעון 20191
                  2,367                                      52.50.01.032,367מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מחדר תקציבאית מטא"ר רמלהרבעון 20191
                  2,100                                      07.80.02.292,364הצעות מחיר/מסגרת זמןמוזיאון הילדים-חולוןסדנארבעון 20191
                  2,340                                      07.80.02.012,340מפ/ מכרז פומבימתנות פור אולעטיםרבעון 20191
                  2,340                                      07.80.02.252,340פו/ פטור ועדהקליבר 3 בע"ממטווחרבעון 20191
                  2,340                                      07.80.02.292,340הצעות מחיר/מסגרת זמןבית מורשה בירושליםסדנארבעון 20191



                  2,340                                      07.80.02.382,340הצעות מחיר/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבשירותי דפוסרבעון 20191
                  2,340                                      07.80.02.212,340הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןמולטיטול DREMEL 4000DLרבעון 20191
                  2,340                                      07.80.02.312,340הצעות מחיר/מסגרת זמןסטביצקי רםהרצאה במסגרת סדנא אימון הקמה חטיבתי רבעון 20191
                  2,340                                      07.80.02.012,340הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי אביהזרי פרחים+משלוחרבעון 20191
                  2,340                                      07.80.02.452,340מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכותרבעון 20191
                  2,340                                      07.80.02.222,340הצעות מחיר/מסגרת זמןנטוורקס PHIחברת PHIרבעון 20191
                  1,748                                      07.80.02.092,340מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותיים כימיים בכל הארץרבעון 20191
                  2,340                                      07.80.02.312,340הצעות מחיר/מסגרת זמןאולטרהסאונד מוזיקה ובמה בע"מהגברה סיכום שנה אבטחהרבעון 20191
                  2,340                                      07.80.02.462,340הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז שירות אמין דיזלבדיקת רכב לאחר ת.ד.רבעון 20191
                  2,340                                      07.80.02.312,340הצעות מחיר/מסגרת זמןתיירות עין גב-מסעדת אגש"חהעלאה והורדת סירות שיטור ימי כנרתרבעון 20191
                  2,340                                      07.80.02.312,340הצעות מחיר/מסגרת זמןלוטן אילןהרצאה למומרבעון 20191
                  2,340                                      07.80.04.812,340הצעות מחיר/מסגרת זמןמונסנגו חוההקרן להלבנת הוןרבעון 20191
                  2,106                                      07.80.02.012,340פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהפרוייקט נערי מילה שרום מוסקוביץ רבעון 20191
                  2,001                                      07.80.02.312,340הצעות מחיר/מסגרת זמןשיווק בתנועה בע"מהתקנת מדבקות קאנבס לרכביםרבעון 20191
                  2,340                                      07.80.02.252,340הצעות מחיר/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאה עבור גדוד רמהרבעון 20191
                  2,340                                      07.80.02.012,340הצעות מחיר/מסגרת זמןצילום דניצילוםרבעון 20191
                  2,340                                      07.80.02.112,340הצעות מחיר/מסגרת זמןארכה בע"מרכישה ואספקת חומרי חשמלרבעון 20191
                  2,340                                      07.80.02.312,340הצעות מחיר/מסגרת זמןבן זקן צביעה תעשיתיתצביעת רובוטרבעון 20191
                  2,340                                      07.80.02.012,340הצעות מחיר/מסגרת זמןק.ש.מ. שיווק ונופשאירוח ולינה בכפר הנופש ראש הנקרהרבעון 20191
                  2,338                                      07.80.02.452,338הצעות מחיר/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מרכש מדפסותרבעון 20191
                  2,328                                      07.80.02.412,328הצעות מחיר/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"ממדפסת ניידת MOBILE 200רבעון 20191
                  2,328                                      07.80.02.252,328מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקבית מורשת-ציוד הערכותרבעון 20191
                  2,328                                      07.80.02.212,328הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעמניסוי כנת הנשקרבעון 20191
                  2,321                                      07.80.02.462,321מש/ מכרז שב"סספרותק  תרבות ישראליתספרות מקצועית עבור יחידת בוחניםרבעון 20191
                  2,317                                      07.80.02.222,317הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.שניר בעממז"פרבעון 20191
                  2,317                                      07.80.02.012,317מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורותרבעון 20191
                  2,317                                      07.80.02.312,317מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהרכיבי אלקטרוניקהרבעון 20191
                  2,314                                      07.80.02.462,314הצעות מחיר/מסגרת זמןחרמון מעבדות בע"מכיול מד תדררבעון 20191
                  2,310                                      07.80.02.222,310הצעות מחיר/מסגרת זמןוידאוסטהזמנה לוידאוסטרבעון 20191
                  2,310                                      07.80.02.012,310הצעות מחיר/מסגרת זמןיודאיקה תשימשי קדושה שעתל מנחם מנדלרכש עבור תשורות חג פסח חטיבתירבעון 20191
                  2,306                                      07.80.02.222,306הצעות מחיר/מסגרת זמןאילקס ביוטק בע"מערכה DNAרבעון 20191
                  2,094                                      07.80.02.382,303מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכבים - מרחב אשר + רבעון 20191
                  2,300                                      07.80.02.012,300הצעות מחיר/מסגרת זמןהגרעין התורני בלודהשכרת אולם עבור מטה מג"רבעון 20191
                  2,300                                      07.80.02.012,300פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי אח"מ ירקוןרבעון 20191
                  2,293                                      07.80.02.312,293הצעות מחיר/מסגרת זמןנחום בן יוסףייצור בחריטה מפתחות למסנןרבעון 20191
                  2,292                                      07.80.02.222,292הצעות מחיר/מסגרת זמןאדווארדס ישראלמז"פרבעון 20191
                  2,291                                      07.80.02.012,291מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורותרבעון 20191
                  2,290                                      07.80.02.252,290הצעות מחיר/מסגרת זמןמוזאיקה - דת ,חברה ומדינה (ע"ר).סדנה כשירות תרבותיתרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.012,282הצעות מחיר/מסגרת זמןקרנות השוטריםלינה סיור לימודי ספ"כ מרחב ירקוןרבעון 20191
                  2,282                                      07.80.02.012,282הצעות מחיר/מסגרת זמןרהב נועם שיווק לבניןמחוז ים מכולות לפינוי פסולת בניןרבעון 20191
                  2,279                                      07.80.02.252,279הצעות מחיר/מסגרת זמןאקו צ'ק בע"מסקר מקדים ב-4 מעבדות מז"רבעון 20191
                  2,263                                      07.80.02.092,276מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום מחוז מרכזרבעון 20191
                  2,276                                      07.80.02.312,276הצעות מחיר/מסגרת זמןגולדמן יבוא בלעדי בע"מהזמנת נעלי עבודהרבעון 20191
                  1,615                                      07.80.02.572,274הצעות מחיר/מסגרת זמןקרטינג חיפה 2003 בע"מסדנא נערי מילה עתליתרבעון 20191
                  2,258                                      07.80.02.312,258מפ/ מכרז פומביאג'ילייט ארגונומיה (אי. בי) בע"מכפפות טקטיות ללוחםרבעון 20191
                  2,250                                      07.80.02.012,250הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו אמל דיגיטל בע"מתמונות - מחוז חוףרבעון 20191
                  2,250                                      07.80.02.012,250הצעות מחיר/מסגרת זמןגלריה מור - איתח אליהומסגרות לתעודות ליחידות מצטיינות רבעון 20191
                  2,250                                      07.80.02.012,250הצעות מחיר/מסגרת זמןחסון יחזקאל יעקב - דפוס תכלתהדפסה עבור מרחב חברוןרבעון 20191
                  2,246                                      07.80.02.312,246הצעות מחיר/מסגרת זמןיסקרוביץ בע"מזכוכית עבור מחלקת חירום -פריט תפעולירבעון 20191
                  2,246                                      07.80.02.012,246הצעות מחיר/מסגרת זמןקייטרינג בטוב טעם-ניר דהןכיבוד מרכזי הערכהרבעון 20191
                  2,246                                      07.80.02.012,246הצעות מחיר/מסגרת זמןקייטרינג בטוב טעם-ניר דהןכיבוד מרכזי הערכהרבעון 20191
                  2,240                                      07.80.02.012,240מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורה עבור מתנדבים מג"ברבעון 20191
                     655                                      07.80.06.062,240הצעות מחיר/מסגרת זמןגיל-קארתשתית שקע לפנס מגנתירבעון 20191
                  2,236                                      07.80.02.012,236מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורותרבעון 20191
                  2,234                                      07.80.02.252,234מש/ מכרז שב"סספר לכל שיווק והפצה בע"מספריםרבעון 20191
                  2,223                                      07.80.02.312,223הצעות מחיר/מסגרת זמןיאיר אלקטרוניקהגלאי וילון זעיררבעון 20191
                  2,223                                      07.80.02.312,223הצעות מחיר/מסגרת זמןאריזות עדיהדפסת שקיות לאבטחהרבעון 20191
                  2,223                                      07.80.02.312,223הצעות מחיר/מסגרת זמןאל סייט בע"מרכש סוללת ליתיוםרבעון 20191
                  2,222                                      07.80.02.252,222הצעות מחיר/מסגרת זמןראשס ט.ב שרותי מצלמה בע"מסרטוןרבעון 20191
                  1,758                                      07.80.02.252,220הצעות מחיר/מסגרת זמןשמואל ציטריןחברות בוועדהרבעון 20191
                  2,216                                      07.80.02.312,216הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מכיבודרבעון 20191
                  2,214                                      07.80.02.012,214מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורה עבור מג"ב חוףרבעון 20191
                  2,211                                      07.80.02.252,211הצעות מחיר/מסגרת זמןגרף ד.ס. הדפסות משישירותי הדפסהרבעון 20191
                  2,210                                      52.50.01.052,210הצעות מחיר/מסגרת זמןאילת בע"מ 555ארוחת ערב ומוסיקהרבעון 20191
                  2,200                                      07.80.02.012,200הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז למורשת מלחמת ששת הימיםסדנת מפקדיםרבעון 20191
                  2,200                                      07.80.06.062,200הצעות מחיר/מסגרת זמןאוניברסל פרטס בעמאספקה התקנת גגון עריסהרבעון 20191
                  1,560                                      07.80.02.012,200הצעות מחיר/מסגרת זמןגמלים ג.ג. בע"מפרוייקט נערי מילה אילת יאיררבעון 20191
                  2,192                                      07.80.02.562,200מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"משכירת אוטובוסרבעון 20191
                  2,200                                      07.80.02.312,200פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת ציוד אגף השעיטוררבעון 20191
                  2,194                                      07.80.02.092,194מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מתחזוקת מזגנים מחוז יםרבעון 20191
                  2,194                                      07.80.02.012,194הצעות מחיר/מסגרת זמןרשות הטבע והגניםסיור לקבוצהרבעון 20191
                  2,171                                      07.80.02.312,172המ/ הצעת מחירש.ע.ל. ציוד ספורט ואקסטרים בע"מציוד עבור מתנדביםרבעון 20191
                  2,170                                      07.80.02.012,170הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילההדפסת פנקסים עבור תחנת כרמיאלרבעון 20191
                  2,165                                      07.80.02.012,165מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטייניםרבעון 20191
                  2,161                                      07.80.02.252,161הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאור ולך בע"מהדפסותרבעון 20191
                  2,153                                      07.80.02.132,153הצעות מחיר/מסגרת זמןאל-אב מדחסים בע"מתשלום חשבוניות בדיעבדרבעון 20191
                  2,153                                      07.80.02.222,153הצעות מחיר/מסגרת זמןביו-לב בעממיכל מים HPLCרבעון 20191
                  1,075                                      07.80.02.012,150הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיטה בע"מאירוח גורם חוץרבעון 20191
                  1,997                                      52.50.03.062,150מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מרכש מדפסותרבעון 20191
                  2,147                                      07.80.02.222,147הצעות מחיר/מסגרת זמןמרקורי מוצרי מדע ותעשיהכימיקלרבעון 20191
                  2,141                                      07.80.02.012,141מפ/ מכרז פומבימתנות פור אולעטיםרבעון 20191
                  2,133                                      07.80.02.452,133הצעות מחיר/מסגרת זמןמפה מיפוי והוצאה לאוררכישת אטלס מפות לבילוש להברבעון 20191
                  2,132                                      07.80.02.012,132הצעות מחיר/מסגרת זמןקרנות השוטריםשוברים למצטייניםרבעון 20191
                  2,131                                      07.80.02.012,131מפ/ מכרז פומבילוניטק מוצרי פרסוםתשורותרבעון 20191
                  2,129                                      07.80.02.012,129מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מכוסות טרמיותרבעון 20191
                  2,129                                      07.80.02.222,129הצעות מחיר/מסגרת זמןמחם קשיחים בע"מרכיבי אלקטרוניקה שוניםרבעון 20191
                  2,129                                      07.80.02.452,129הצעות מחיר/מסגרת זמןא.פ. עיצוביםריהוט לפינת הנצחה אפי ברכה זרבעון 20191
                  2,118                                      07.80.02.312,118הצעות מחיר/מסגרת זמןתיק קו עיצובים בע"מציוד עבור אימון הקמה חטיבתירבעון 20191
                  2,112                                      07.80.02.452,112הצעות מחיר/מסגרת זמןיאיר בורגרס ברכלכלהרבעון 20191
                  2,106                                      07.80.02.012,106הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו 21 ג.ר. (2012) בע"מסרטוןרבעון 20191
                  1,053                                      07.80.02.462,106הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיתי אייזנברג ראובןיום צילוםרבעון 20191
                  2,106                                      07.80.02.012,106הצעות מחיר/מסגרת זמןשרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלונים+מעמדים עבור מחוז חוףרבעון 20191
                  2,106                                      07.80.02.292,106הצעות מחיר/מסגרת זמןקפה ויקולוקפה בשטחרבעון 20191



                  2,106                                      07.80.02.452,106הצעות מחיר/מסגרת זמןשרגאי דגלים וסמלים_בעמסטנד לדגליםרבעון 20191
                  2,106                                      07.80.02.092,106מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והתקנת מזגנים יח' 33רבעון 20191
                  2,106                                      07.80.02.092,106הצעות מחיר/מסגרת זמןאורון שערים בע"מתחזוקת שער בבית דגןרבעון 20191
                  2,106                                      07.80.02.462,106הצעות מחיר/מסגרת זמןאיר פרוטקטרכש עבור טכנולוגיות את"ן - רבעון 20191
                  2,106                                      07.80.02.012,106מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלים עבור מחוז חוףרבעון 20191
                  2,106                                      07.80.02.312,106מפ/ מכרז פומביפריוטקס בע"ממקל תאורהרבעון 20191
                  2,106                                      07.80.02.012,106הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו 21 ג.ר. (2012) בע"מהקלטת קריינות עבור דוברות מחוז צפוןרבעון 20191
                  2,106                                      07.80.02.092,106הצעות מחיר/מסגרת זמןטל שולמרק בע"מהדברה ימ"ר ומרפאהרבעון 20191
                  2,106                                      07.80.02.312,106מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקעט לרפרנטים אבטחהרבעון 20191
                  2,106                                      07.80.02.292,106הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן סיאני-מהנדס חשמלבדיקת חשמלרבעון 20191
                  2,106                                      07.80.02.022,106הצעות מחיר/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלסמלרבעון 20191
                  2,030                                      07.80.02.312,100הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןתשלום מעמ והובלהרבעון 20191
                  2,100                                      07.80.02.312,100הצעות מחיר/מסגרת זמןאומגה סינטק בע"ממיקרוסקופרבעון 20191
                  2,100                                      52.50.01.052,100הצעות מחיר/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.562,099מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"מהסעה למסיבת פוריםרבעון 20191
                  2,039                                      52.50.03.062,096מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשברבעון 20191
                  2,095                                      07.80.02.092,095מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות חשמל בלוחות חשמל במצודת אדומים רבעון 20191
                  2,094                                      07.80.02.132,094מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכברבעון 20191
                  1,591                                      07.80.02.012,091מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלרמקול ותרמוסרבעון 20191
                  2,083                                      07.80.02.452,083הצעות מחיר/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"ממכונת שטיפהרבעון 20191
                  2,080                                      07.80.02.252,080הצעות מחיר/מסגרת זמןגשר מפעלים חינוכייםיום עיון חברה ישראליתרבעון 20191
                  2,080                                      07.80.02.462,080הצעות מחיר/מסגרת זמןהצ'אנסועדת בטיחותרבעון 20191
                  2,079                                      07.80.02.012,079הצעות מחיר/מסגרת זמןמעיין ורותם קולינרייהארוחה במסעדהרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.012,067הצעות מחיר/מסגרת זמןמתבליםגיבוש בוחנים צפוןרבעון 20191
                  1,962                                      07.80.02.012,065מח/ מכרז חשכ"לקרביץ 1974 בע"מרכש ארגזי ארכיברבעון 20191
                  2,059                                      07.80.02.092,059הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א.י. בריח ירושליםעבודות פרזול תיקוני פלדלתרבעון 20191
                  2,059                                      07.80.02.312,059הצעות מחיר/מסגרת זמןפרצוב א.ד.י בע"מרכש כדורי אימון 7 ס"מרבעון 20191
                  2,059                                      07.80.02.452,059מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקאוזניותרבעון 20191
                  2,050                                      07.80.02.252,050הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז למורשת מלחמת ששת הימיםשכירת אולם ליום עיוןרבעון 20191
                     712                                      07.80.02.012,048הצעות מחיר/מסגרת זמןזר פור יו (2000) בע"מזרי הפרחיםרבעון 20191
                  2,048                                      07.80.02.452,048מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20191
                  2,048                                      07.80.02.012,048מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורה עבור אירוע משפחות שכולות עוטף ירבעון 20191
                  2,048                                      07.80.02.012,048מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מרכש שוברים עבור מתנדבי בסיס בילורבעון 20191
                  2,048                                      07.80.02.012,048מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מרכש שוברים עבור מתנדבי בסיס בית חשמונאירבעון 20191
                  2,043                                      07.80.02.222,043הצעות מחיר/מסגרת זמןשיבק טכנולוגיותכלי עבודהרבעון 20191
                  2,042                                      07.80.02.222,042הצעות מחיר/מסגרת זמןאלכס רד בע"ממז"פרבעון 20191
                  2,041                                      07.80.02.312,041מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממטה מחוז סלמה ת"ארבעון 20191
                  1,872                                      52.50.01.052,040הצעות מחיר/מסגרת זמןשופן תמיד מסעדות בעמכלכלהרבעון 20191
                  1,694                                      07.80.02.252,039הצעות מחיר/מסגרת זמןאוניברסיטת תל אביבקורסרבעון 20191
                  2,036                                      07.80.02.312,036מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מרכש מחברות תשורה עבור רערבעון 20191
                  2,036                                      07.80.02.012,036מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה ללוחמים ימ"ר אלמוג מגרבעון 20191
                     -                                      07.80.06.062,030מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 20 קיה סיד סטיישןרבעון 20191
                     -                                      07.80.06.062,030מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 20 קיה סיד סטיישןרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.012,024פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהסדנא נערי מילה תומר אלמליחרבעון 20191
                  2,022                                      07.80.02.222,022מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהצינור אלומיניוםרבעון 20191
                  2,021                                      07.80.02.252,021פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהדכרת ציודרבעון 20191
                  2,016                                      07.80.02.012,016הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןמגינים למשתחררים עבור עוטף ירבעון 20191
                  2,012                                      07.80.02.252,012פס/ פטור סגן חשבלוג טל תקשורת מחשביםהשלמהנ לקורס ביג דאטהרבעון 20191
                  2,004                                      07.80.02.462,004מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממולטימדיהרבעון 20191
                  2,001                                      07.80.02.222,001הצעות מחיר/מסגרת זמןביו-לב בעמסולבנטיםרבעון 20191
                  1,993                                      07.80.02.382,001הצעות מחיר/מסגרת זמןשיין אינטרנשיונל טרייד - שלם וקחכיבוד לישיבות בחירות 2019רבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.012,000מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורותרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.252,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמאי ארטמסגרת לתמונות - בית מורשת מרבעון 20191
                     840                                      07.80.02.032,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמאיר סולם ועד בית ב"בועד ביתרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.572,000מח/ מכרז חשכ"לתור בוס שרות המטיילשרותי הסעות לשנת 2019רבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.292,000הצעות מחיר/מסגרת זמןר.א.י  יזמות מכמורת בע"מסיוררבעון 20191
                  2,000                                      52.50.01.052,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגדבאן ראמי עומר - מרצההרצאה בנושא בטיחות בדרכיםרבעון 20191
                  2,000                                      52.50.01.052,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגדבאן ראמי עומר - מרצההרצאה בנושא בטיחות בדרכים תחנת טמרהרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןניראל תרבות בע"מ - פיאנו ברכיבודרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.312,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנגישות ישראלקורס רכז נגישותרבעון 20191
                     -                                      52.50.03.062,000מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמשדרוג שער קונזולי בתחנת חדרהרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.092,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןעבודות פרזול ושכפול מפתחותרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטשלטים שונים עבור מג"ב עוטףרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.312,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנגישות ישראלקורס רכז נגישותרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.222,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןחומריםרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.222,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאסף אלקטרוניקה - סבג בועזרכיבי אלקטרוניקה שוניםרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.222,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבלצר אלקטרוניקה בע"מרכיבי אלקטרוניקה שוניםרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.222,000הצעות מחיר/מסגרת זמןג.ג.ג חומרי בניין בע"מרכיביםרבעון 20191
                  1,989                                      07.80.02.312,000מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסותרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.222,000הצעות מחיר/מסגרת זמןכומפניקס תקשורת ואלקטרוניקהרכישת חומרים מתכלים עבור מרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.222,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיר-גום י. יוספירכישת חומרים מתכלים עבור מרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהסתדרות הפסיכולוגים בישראלהשתלמות מקצועיתרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.312,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנגישות ישראלקורס רכז נגישותרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.312,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנגישות ישראלקורס רכז נגישותרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלוי אודליה/GIVE GIFTSNתשורה לפוריםרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.312,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנגישות ישראלקורס רכז נגישותרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפלד רונימדריךרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.312,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשמר הנדסה ימית- שמר אריהבדיקת ממשהרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.252,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשפירא אורליסרטוןרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.012,000מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "שי לפסחרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מתשורות עבור אימון הקמה חטיבתירבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.382,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמאפיית שיפון פלוסכיבוד עבור בחירות 2019רבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתמרים הפקת אירועים-גד ראובן ולירוןכיבוד מרכזי הערכהרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגיד'יס שיווק בע"מחולצות דרייפיטרבעון 20191
                  2,000                                      07.80.02.012,000מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.011,999הצעות מחיר/מסגרת זמןלהדרס בע"מ (אל גאוצ'ו)אירוח גורמי חוץרבעון 20191
                  1,999                                      07.80.02.011,999הצעות מחיר/מסגרת זמןמגדנית מרציפן בע"מכיבודרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.451,997פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20191
                     -                                      07.80.02.451,996הצעות מחיר/מסגרת זמןרוי נחמיאס מסעדות בע"מנשף פורים - תחנת יבנהרבעון 20191
                  1,996                                      07.80.02.111,996מפ/ מכרז פומביאביזר סנטר סחר 2002 בע"מוילונות לתחנת שפרעםרבעון 20191
                  1,996                                      07.80.02.011,996מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורותרבעון 20191
                  1,991                                      07.80.02.011,991מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים בוקר מהסרטיםרבעון 20191
                  1,991                                      07.80.02.311,991הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.א.ב. ייצור וייבואמתקן הסבה לאקדחרבעון 20191



                  1,989                                      07.80.02.211,989מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מרכש חלקי חילוף - שנאי וכבלרבעון 20191
                  1,989                                      07.80.02.291,989הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםזוג כותפותרבעון 20191
                  1,989                                      07.80.02.291,989הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםכותפות קורס קק"צ סיוע מבצעירבעון 20191
                  1,989                                      07.80.02.011,989מפ/ מכרז פומבימילמן דור ההמשך בע"מתשורהרבעון 20191
                  1,989                                      07.80.02.011,989מפ/ מכרז פומבימתנות פור אולמארז שוקולד לתחנת צפתרבעון 20191
                  1,989                                      07.80.02.011,989הצעות מחיר/מסגרת זמןלי-על מר ניהול בע"מ סרט והרצאה יום האישה יוהלןרבעון 20191
                  1,983                                      07.80.02.011,983הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מכיבוד לכנס סיכום שנתירבעון 20191
                     -                                      07.80.02.381,982הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שלומי בע"משירות הדפסה - אג"מ מחוז חוףרבעון 20191
                  1,650                                      07.80.02.011,980הצעות מחיר/מסגרת זמןלאנטרקוט בע"מיום יחידהרבעון 20191
                  1,977                                      07.80.02.011,977מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"ממחזיק תג לעובדרבעון 20191
                  1,972                                      07.80.02.011,972מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלמדליותרבעון 20191
                  1,966                                      07.80.02.461,966מש/ מכרז שב"סספרותק  תרבות ישראליתרכש ספרות מקצועית בוחניםרבעון 20191
                  1,966                                      07.80.02.461,966הצעות מחיר/מסגרת זמןרימונים החברה הכלכליתהשתתפות קציני בוחנים בכנס רבעון 20191
                  1,966                                      07.80.02.451,966הצעות מחיר/מסגרת זמןוינשטין ניר- ריל מיוזיקשכירת מפיקרבעון 20191
                  1,954                                      07.80.02.311,954הצעות מחיר/מסגרת זמןפגסוס-בר קרולינה הילדהתיקון ציוד רכיבהרבעון 20191
                  1,954                                      07.80.02.451,954מפ/ מכרז פומביוידאוסטמצלמות ואוגריםרבעון 20191
                  1,897                                      07.80.02.451,952הצעות מחיר/מסגרת זמןארליך מעבדות בע"ממצלמהרבעון 20191
                  1,950                                      07.80.02.011,950הצעות מחיר/מסגרת זמןחמי געשיום גיבוש עבור דוברותרבעון 20191
                  1,947                                      07.80.02.301,947מש/ מכרז שב"ספרונט ליין לציודכבלי רגלרבעון 20191
                  1,942                                      07.80.02.091,942הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת מג'דיעבודות גינון באנדרטת מג"ברבעון 20191
                  1,939                                      07.80.02.011,939הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיטה בע"מאירוח גורם חוץרבעון 20191
                  1,936                                      07.80.02.221,936הצעות מחיר/מסגרת זמןוידאוסטתיקון PVרבעון 20191
                  1,931                                      07.80.02.011,931הצעות מחיר/מסגרת זמןוואלי מדבקות בע"משילוט וטיפוח תחנת ראשל"צרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.251,923הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון לאונרדו ארט מלונות פתאלשימוש במתקנים - מחוז חוףרבעון 20191
                  1,920                                      07.80.02.221,920הצעות מחיר/מסגרת זמןקנולטק בע"מתיקון אוהל חפ"קרבעון 20191
                  1,920                                      07.80.02.111,920מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקררים עבור מרחב אשררבעון 20191
                  1,913                                      07.80.02.451,913הצעות מחיר/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלנס לדגלרבעון 20191
                  1,905                                      07.80.02.011,905מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים דרוםרבעון 20191
                  1,901                                      07.80.02.311,901מפ/ מכרז פומביהפיגרףסמלים ליחידת המומרבעון 20191
                  1,901                                      07.80.02.011,901הצעות מחיר/מסגרת זמןחלום עולמי בע"מסיור לימודירבעון 20191
                  1,900                                      07.80.02.011,900הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהושרותי הדפסה ללשכת סממ"רבעון 20191
                  1,900                                      07.80.02.091,900הצעות מחיר/מסגרת זמןאבירם שליטהחלפת דלת נעוריםרבעון 20191
                  1,900                                      07.80.02.311,900הצעות מחיר/מסגרת זמןהבולשת פתרונות חכמים בע"ממצלמהרבעון 20191
                  1,895                                      07.80.02.311,895הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.א.ב. ייצור וייבואשעות עבודה למומרבעון 20191
                  1,895                                      07.80.02.011,895מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לניצולי שואה בביקור במחוזרבעון 20191
                  1,895                                      07.80.02.011,895מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקחולצות עבור יח' 105 לסיור לימודירבעון 20191
                  1,890                                      07.80.02.011,890מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים דרוםרבעון 20191
                  1,889                                      07.80.02.011,889מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מספרים רבותי, ספרים :)רבעון 20191
                  1,880                                      07.80.02.251,880הצעות מחיר/מסגרת זמןחושן חינוך ושינויפעילות חוש"ן עבור סגל גדוד גורןרבעון 20191
                  1,879                                      07.80.02.011,879מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורהרבעון 20191
                  1,879                                      07.80.02.311,879הצעות מחיר/מסגרת זמןאשדוד ים בע"מהזמנת פנדר מתקפל לחרטום בצבע כחולרבעון 20191
                  1,878                                      07.80.02.221,878הצעות מחיר/מסגרת זמןאוריקון בע"ממדפסת מדבקותרבעון 20191
                  1,872                                      07.80.06.061,872הצעות מחיר/מסגרת זמןגיל-קארמתאם זרוע מתרוממת לסופרברבעון 20191
                  1,872                                      07.80.02.311,872הצעות מחיר/מסגרת זמןקפויה משה המוסמךתיקון מקרררבעון 20191
                  1,872                                      07.80.02.461,872הצעות מחיר/מסגרת זמןהסמל - 8רכש מסגרותרבעון 20191
                  1,872                                      07.80.02.251,872הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיתי אייזנברג ראובןהפקת סרטוןרבעון 20191
                  1,872                                      07.80.02.311,872מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורותרבעון 20191
                  1,472                                      07.80.02.011,870מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההסעות לכנס שנתירבעון 20191
                  1,870                                      07.80.02.011,870מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורה מאת החשבותרבעון 20191
                  1,865                                      07.80.02.221,865הצעות מחיר/מסגרת זמןאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מלחצני PTT לקטנוערבעון 20191
                  1,860                                      07.80.02.251,860הצעות מחיר/מסגרת זמןש.א.ג.שרותי רפואה בעמציוד רפואי להדרכהרבעון 20191
                  1,860                                      07.80.02.011,860הצעות מחיר/מסגרת זמןשירה ודניאלה השקעות בע"מ סליה אירועשיטור עירוני ת"א נשף פוריםרבעון 20191
                  1,853                                      07.80.02.411,853מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  1,852                                      07.80.02.251,852מש/ מכרז שב"סספר לכל שיווק והפצה בע"מספריםרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.251,850הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז מורשת מנחם בגיןפע' צוערי קק"צ - חינוךרבעון 20191
                  1,849                                      07.80.02.461,849הצעות מחיר/מסגרת זמןכלמוביל בע"מבדיקת רכב לאחר ת.ד.רבעון 20191
                  1,849                                      07.80.02.311,849הצעות מחיר/מסגרת זמןדיספליי בעמ בובות לאימוני מומרבעון 20191
                  1,849                                      07.80.02.311,849מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהבית סוללהרבעון 20191
                  1,848                                      07.80.02.311,848הצעות מחיר/מסגרת זמןאי אל מדי מרקט בע"מתרופות לבע"חרבעון 20191
                  1,845                                      07.80.02.311,845הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילוןציוד עבור ניידת משאלות וילקמ ארצירבעון 20191
                  1,843                                      52.50.01.031,843הצעות מחיר/מסגרת זמןדוגטריין-רוני אברהםמכשיררבעון 20191
                  1,843                                      07.80.02.401,843הצעות מחיר/מסגרת זמןוידאוסטמסך LG 32LK430Y LCD 32רבעון 20191
                  1,842                                      07.80.02.221,842הצעות מחיר/מסגרת זמןסיגמה ישראל לכימיקליםכימיקלרבעון 20191
                  1,840                                      07.80.02.011,840הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מאירוח גורם חוץרבעון 20191
                  1,840                                      07.80.02.011,840הצעות מחיר/מסגרת זמןבבקוב אלי - סלט ישראליכנס שנתירבעון 20191
                  1,838                                      07.80.02.221,838הצעות מחיר/מסגרת זמןטלמיר אלקטרוניקה בע"מאקדח דבק חםרבעון 20191
                  1,739                                      07.80.02.311,835המ/ הצעת מחירK9 CENTER S.R.Oכשורי אימון לכלביםרבעון 20191
                  1,830                                      07.80.02.011,830הצעות מחיר/מסגרת זמןאינגלייש קייק בע"מכיבוד לפרידה מהסמפכ"לרבעון 20191
                  1,827                                      07.80.02.311,827מה/ מנהל הרכבראלי ארט חח.ב. בע"מהשתלמות נהיגה לשוטרי מחוז מרכזרבעון 20191
                  1,824                                      52.50.03.061,826מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20191
                  1,838                                      07.80.02.301,826מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20191
                  1,872                                      52.50.01.031,821מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםנתביםרבעון 20191
                  1,821                                      52.50.01.201,821מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט מחוז דרוםרבעון 20191
                  1,820                                      07.80.02.251,820הצעות מחיר/מסגרת זמןיד ושםהרצאה בנושא יום השואהרבעון 20191
                  1,459                                      07.80.02.221,818הצעות מחיר/מסגרת זמןסיגמה ישראל לכימיקליםכימיקליםרבעון 20191
                  1,544                                      07.80.02.571,814מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהסעים פרוייקט שחקים ברמה הארציתרבעון 20191
                  1,814                                      07.80.02.011,814מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20191
                  1,813                                      07.80.02.401,813הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"ממערכת כריזהרבעון 20191
                  1,810                                      07.80.02.461,810מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
                  1,571                                      07.80.02.311,807מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהובלת מכולהרבעון 20191
                  1,804                                      52.50.03.061,803מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
                  1,802                                      07.80.02.311,802המ/ הצעת מחירש.ע.ל. ציוד ספורט ואקסטרים בע"מחליפות הגנה לרוכביםרבעון 20191
                  1,800                                      52.50.01.041,800הצעות מחיר/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20191
                  1,800                                      07.80.02.251,800הצעות מחיר/מסגרת זמןפלג לויתעוד כנס אקדמאי בית מורשתרבעון 20191
                  1,800                                      07.80.02.011,800הצעות מחיר/מסגרת זמןמרום בע"מתיק נשיאה לסקסופון (יורי)רבעון 20191
                  1,800                                      07.80.02.011,800הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת סמרקנד בע"מארוח גורמי חוץרבעון 20191
                  1,800                                      07.80.02.011,800הצעות מחיר/מסגרת זמןאברסט פרסום - צורי ללוש הדפסת חולצות מתפארבעון 20191
                  1,789                                      07.80.02.091,789הצעות מחיר/מסגרת זמןאבו מוך גמילעבודות גינון באנדרטת מג"רבעון 20191
                     -                                      07.80.02.311,780פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מאירוע הקמה עבור השיטור הקהילתירבעון 20191
                  1,780                                      07.80.02.221,780הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"משונותרבעון 20191
                  1,780                                      07.80.02.011,780מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מחולצותרבעון 20191
                  1,779                                      07.80.02.221,779מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                  1,778                                      07.80.02.311,778הצעות מחיר/מסגרת זמןפרצוב א.ד.י בע"מרכש קולרים לכלברבעון 20191



                  1,771                                      07.80.02.011,771מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטייניםרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.401,767פו/ פטור ועדהביפר תקשורת ישראל בע"מרכש תחזוקת מערכות התראה רערבעון 20191
                  1,764                                      07.80.02.221,764הצעות מחיר/מסגרת זמןאי.אס.אי. מכשור מדעי לישראל בע"ממז"פרבעון 20191
                  1,760                                      07.80.02.011,760הצעות מחיר/מסגרת זמןהדמיות טקטיותסדנא נערי מילהרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.251,755הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטשלטרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.311,755הצעות מחיר/מסגרת זמןשמיר מערכות ומפעלים בע"מחבילת מסרונים - אזרחים - משלט מרכזרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.311,755הצעות מחיר/מסגרת זמןריל טיימינג מזור דובבהזמנת טכנאי יום כשירות יס"רבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.011,755מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משי ממ"ר חברוןרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.011,755הצעות מחיר/מסגרת זמןלבנקרון נעמיהרצאהרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.011,755הצעות מחיר/מסגרת זמןלי-על מר ניהול בע"מסרט תיעודי + הרצאה לשוטרות תחנת גלילותרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.461,755הצעות מחיר/מסגרת זמןפוינטר טלוקיישן בע"מאיכון רכב המעורב בת.ד. קטלניתרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.251,755הצעות מחיר/מסגרת זמןשלהבת מערכות מידע בע"מהדרכת בטיחות לסיירת ארציתרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.011,755הצעות מחיר/מסגרת זמןשלטים חורששלטים מרחב שפלהרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.291,755הצעות מחיר/מסגרת זמןצוקרנן יואבהרצאהרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.251,755הצעות מחיר/מסגרת זמןבני עוריצילום בית מורשתרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.251,755הצעות מחיר/מסגרת זמןהנרי שיין שוודנטסוללה נטענת למיכושר רפואת שינייםרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.011,755הצעות מחיר/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מכנס שנתי שיריםרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.461,755הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםפיתוח פאצ'ים ליחידות את"ןרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.251,755הצעות מחיר/מסגרת זמןצרפתי מעצבים בע"מספסל לבית התזמורתרבעון 20191
                     950                                      07.80.02.011,755הצעות מחיר/מסגרת זמןריצ'י  התקוה נהריהאירוח גורמי חוץרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.291,755הצעות מחיר/מסגרת זמןמרום אפ.גי.פי. יבוא ושידגלון הוקרהרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.011,755הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס רפיהדפסת פנקסי כיסרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.451,755הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן סיאני-מהנדס חשמלמהנדס חשמל-פורימון מחוז מרכזרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.311,755הצעות מחיר/מסגרת זמןפגסוס-בר קרולינה הילדהתיקון ציודרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.091,755הצעות מחיר/מסגרת זמןהוד גינון פיתוח ואחזקה דנתה רפאלעבודות גינון מטה מחוז חוףרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.451,755הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן סיאני-מהנדס חשמלייעוץ מהנדס חשמלרבעון 20191
                  1,755                                      07.80.02.461,755הצעות מחיר/מסגרת זמןסטטי טק בע"ממשטח אנטי סטטירבעון 20191
                  1,750                                      07.80.02.011,750הצעות מחיר/מסגרת זמןמשקאות המשמחתשורה לגמלאי מ"ירבעון 20191
                  1,400                                      07.80.02.251,750הצעות מחיר/מסגרת זמןהמקור - עמותה ישראלית לתוכנה חופשיתהשתתפות בכנסרבעון 20191
                  1,750                                      07.80.06.061,750מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מהתקנת WAZE בסקודה סופרברבעון 20191
                     -                                      07.80.02.451,749מפ/ מכרז פומבימתנות פור אולאוזניות בלוטוסרבעון 20191
                  1,165                                      07.80.02.091,748מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותיים כימיים את"ן ברבעון 20191
                  1,562                                      07.80.02.251,735הצעות מחיר/מסגרת זמןהנדסה בגובה בע"מקורס בטיחות בבניה ובניה הנדסיתרבעון 20191
                  1,734                                      07.80.02.311,734מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט לבסיס ביצרון מתנדבים מגרבעון 20191
                  1,734                                      07.80.02.451,734מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מחולצותרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.011,732מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטייני מתפארבעון 20191
                  1,732                                      07.80.02.011,732מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורה למצטייני מתפארבעון 20191
                  1,732                                      07.80.02.251,732הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאור ולך בע"מהדפסותרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.011,730הצעות מחיר/מסגרת זמןלהדרס בע"מ (אל גאוצ'ו)מסעדהרבעון 20191
                  1,725                                      07.80.02.401,725הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מוטורולהסוללות למצפיניםרבעון 20191
                  1,724                                      07.80.02.011,724הצעות מחיר/מסגרת זמןהמוסד לבטיחות ולגיהותהדרכהרבעון 20191
                  1,700                                      07.80.02.011,700הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת פרחי הנגב בע"מעציציםרבעון 20191
                  1,140                                      07.80.02.031,700הצעות מחיר/מסגרת זמןאביה רוזנבלט ועד ביתועד ביתרבעון 20191
                  1,700                                      07.80.02.451,700הצעות מחיר/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.כיבודרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.011,700הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז קהילתי כפר תבורכנס ימ"ר צפוןרבעון 20191
                  1,700                                      07.80.02.011,700הצעות מחיר/מסגרת זמןרימונים מגדים בע"מ}קפה רימון}כיבוד - מחלקת חינוך .רבעון 20191
                  1,700                                      07.80.02.451,700פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20191
                  1,700                                      07.80.02.461,700הצעות מחיר/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20191
                  1,697                                      07.80.06.061,697הצעות מחיר/מסגרת זמןאדי מערכות סטריאוהתקנת מערכת MOVONרבעון 20191
                  1,719                                      07.80.02.011,695מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרררבעון 20191
                  1,694                                      07.80.02.311,694הצעות מחיר/מסגרת זמןגינדי מוצרי אריזהשקיות אריזה עבור חטיבת מבצעיםרבעון 20191
                  1,686                                      07.80.02.311,686הצעות מחיר/מסגרת זמןליאון אלקטרוניקהמארזי אלומיניוםרבעון 20191
                  1,685                                      07.80.02.311,685הצעות מחיר/מסגרת זמןפרצוב א.ד.י בע"מרכש כדורי אימון 6 ס"מרבעון 20191
                  1,681                                      07.80.02.451,681מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לתחנה מצטיינת תארבעון 20191
                  1,680                                      07.80.02.311,680הצעות מחיר/מסגרת זמןחמד לחי מזון וציוד בעמרכש שוט לאילוף סוסרבעון 20191
                  1,672                                      07.80.02.311,672הצעות מחיר/מסגרת זמןימית סחרהזמנת מסרגות לקליעת חבליםרבעון 20191
                  1,670                                      07.80.02.011,670הצעות מחיר/מסגרת זמןמרום בע"מסט לתופיםרבעון 20191
                  1,668                                      07.80.02.291,668הצעות מחיר/מסגרת זמןמגן דוד אדוםמגן דוד אדוםרבעון 20191
                  1,667                                      07.80.02.011,667מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתמונות לקיר אח"מ לדורותיורבעון 20191
                  1,650                                      07.80.02.011,650מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורות למח' מתנדביםרבעון 20191
                  1,638                                      07.80.02.291,638הצעות מחיר/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"מתג שוטר קשיחרבעון 20191
                  1,638                                      07.80.02.451,638מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלרכש מדליות למחוז ירושליםרבעון 20191
                  1,638                                      07.80.02.011,638מפ/ מכרז פומבימתנות פור אולתשורה עבור מתנדבי תחנת צפתרבעון 20191
                  1,638                                      07.80.02.311,638הצעות מחיר/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"משיניו חתימה רחט אבטחהרבעון 20191
                  1,638                                      07.80.02.091,638הצעות מחיר/מסגרת זמןא.י כיסויים פבריק אין בע"מהתקנת רשת צל בבסיס מג"ב צפוןרבעון 20191
                  1,638                                      07.80.02.251,638הצעות מחיר/מסגרת זמןהנרי שיין שוודנטכיסא עבור רופא שיניים בבא"רבעון 20191
                  1,400                                      07.80.02.011,638הצעות מחיר/מסגרת זמןדה קרינהסדנארבעון 20191
                     -                                      07.80.02.311,625הצעות מחיר/מסגרת זמןאוורט יעקבסדנא למפקדים מדור בע"חרבעון 20191
                  1,620                                      07.80.02.011,620הצעות מחיר/מסגרת זמןדלת פתוחהסדנא נערי מילה לאה קלימי+רבעון 20191
                  1,620                                      07.80.02.251,620הצעות מחיר/מסגרת זמןאוחנה יוסף - קייטרינג פודי'זקייטרינגרבעון 20191
                  1,615                                      07.80.02.461,615הצעות מחיר/מסגרת זמןחרמון מעבדות בע"מכיול מד קרינהרבעון 20191
                  1,613                                      07.80.02.251,613הצעות מחיר/מסגרת זמןראשס ט.ב שרותי מצלמה בע"מסרטוןרבעון 20191
                  1,610                                      07.80.02.011,610הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20191
                  1,603                                      07.80.02.011,603מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מרכש ספרים כללירבעון 20191
                  1,600                                      07.80.02.251,600הצעות מחיר/מסגרת זמןמלכה סמואל-עריכת סרטוניםעריכת וידאו סרטוןרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.251,600הצעות מחיר/מסגרת זמןנודלמן אברהםיון עיון-הרצאה עבור מג'דל כרוםרבעון 20191
                  1,600                                      07.80.02.311,600פו/ פטור ועדהטופ אתגרים (2013) אילתמטווח מתנדבים ימת"א איילותרבעון 20191
                  1,600                                      07.80.02.251,600פו/ פטור ועדהמ. א. משגבשירות מטווחים - יס"מ מנשהרבעון 20191
                  1,599                                      07.80.02.311,599מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מרמת בית שמשרבעון 20191
                  1,593                                      07.80.02.011,593מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורות - ימ"ר מרכזרבעון 20191
                  1,584                                      07.80.02.011,584הצעות מחיר/מסגרת זמןמוזה בהר - יפעת ארמוזהארוחה במסעדהרבעון 20191
                  1,582                                      07.80.02.011,582פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת ציודרבעון 20191
                  1,580                                      07.80.02.251,580הצעות מחיר/מסגרת זמןשם טוב מדבקותמדבקות לנרות ליום הזיכרוןרבעון 20191
                  1,580                                      07.80.02.011,580מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורותרבעון 20191
                  1,580                                      07.80.02.311,580הצעות מחיר/מסגרת זמןנחום בן יוסףייצור בכרסום חלקים מנירוסטה לשיטור הימירבעון 20191
                  1,570                                      07.80.02.251,570הצעות מחיר/מסגרת זמןיגאל פליקסהדפסת שלטים כנס אקדמירבעון 20191
                  1,568                                      07.80.02.011,568הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטהדפסהרבעון 20191
                  1,556                                      07.80.02.221,556הצעות מחיר/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"מסרטי הדפסהרבעון 20191
                  1,544                                      07.80.02.091,544מש/ מכרז שב"סתריסי רפיעב' אלומיניום דלת תא מעצר כפר קאסםרבעון 20191
                  1,544                                      07.80.02.011,544מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משונותרבעון 20191
                  1,516                                      07.80.02.211,540המ/ הצעת מחירUBR ENTERPRISESרכש דורגלי האריסרבעון 20191
                     -                                      07.80.06.061,537מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קאיה פיקאנטורבעון 20191
                  1,530                                      07.80.02.451,530הצעות מחיר/מסגרת זמןגלריה מור - איתח אליהומסגור תעודות - תחנת לודרבעון 20191



                  1,530                                      07.80.02.291,530הצעות מחיר/מסגרת זמןציפורה בפארקארוחהרבעון 20191
                  1,521                                      07.80.02.221,521הצעות מחיר/מסגרת זמןאור-לון בע"מחלוקי מעבדה מבדרבעון 20191
                  1,521                                      52.50.01.051,521מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורות לסיור לימודירבעון 20191
                  1,521                                      07.80.02.011,521מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלים עבור מחוז חוףרבעון 20191
                  1,516                                      07.80.02.401,516הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטופ בע"מבידורית אלחוטית עבור לוגיסטיקהרבעון 20191
                  1,510                                      07.80.02.211,510הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטיקל טי סי בע"מטיפול ותחזוקה לרובה צבערבעון 20191
                  1,509                                      07.80.02.451,509הצעות מחיר/מסגרת זמןאבנוע בעמתושבות לאופנוערבעון 20191
                  1,506                                      07.80.02.011,506מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמטעניםרבעון 20191
                  1,505                                      07.80.02.381,505הצעות מחיר/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.כיבוד עבור חטיבת המבצעיםרבעון 20191
                  1,502                                      07.80.02.311,502מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמקדחיםרבעון 20191
                  1,501                                      07.80.02.011,501מפ/ מכרז פומביפרלינה - שקד עינתתשורות לבסיס מתנדבים בילורבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.221,500הצעות מחיר/מסגרת זמןבלצר אלקטרוניקה בע"מרכש רכיבים אלקטרוניים לטכנולוגיות להברבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.091,500הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי לב הגלילעבודות גינון תחנת טבריהרבעון 20191
                     780                                      07.80.02.251,500הכ / התחייבות כספיתלשכת הבריאות,מחוז הדרוםוועדות רפואיותרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.031,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאריאל לוי - ועדועד ביתרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.011,500פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהגיבוש תחנת בנימיןרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.091,500הצעות מחיר/מסגרת זמןזהר תמרי הדברות מזיקיםעבודות הדברה בבסיס אילתרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןסאסי פורקוש מיה ושלומי פורקושסדנא נערי מילה לאה קלימי שדרות רבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאפרת ויסמןיום האישה מרחב שפלהרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןנודלמן אברהםיום עיון הרצאה עבור תחנת נצרתרבעון 20191
                  1,500                                      52.50.03.061,500מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכליועץ נגישות מחוז דרוםרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.251,500הצעות מחיר/מסגרת זמןסיור סיפור - כספי דיין ארזסיור לימודירבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןפלד שירהרצאהרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.011,500מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורותרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.251,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאביר ספורט בע"מציוד חד"כרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.211,500הצעות מחיר/מסגרת זמןהבולשת פתרונות חכמים בע"ממצלמה אלחוטית מוסלקת בפלאפוןרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מוסדות חנוך ותרבות בנשרשימוש באולם - מחוז חוףרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.291,500הצעות מחיר/מסגרת זמןטיולי דורון - בי טרוולסיור ביפורבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.091,500הצעות מחיר/מסגרת זמןווטר אנד אנרג'י בע"מטיפול במנדף בבסיסי עיירות במגרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןפלד שירהרצאהרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.311,500הצעות מחיר/מסגרת זמןריי אירועים/ גברא שלוםנשף פורים תחנת מודיעין עיליתרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.311,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאמסלם רקפת חנה הופעת אורח טקס שחקיםרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןפלד שירכנס חשבותרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.461,500הצעות מחיר/מסגרת זמןארטרא בע"מהשתתפות בכנס תעשיה וניהולרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.221,500הצעות מחיר/מסגרת זמןדי איי וויי ישראל שיווק והדרכה בע"מרכיבים אלקטרוניים לטכנולוגיות להברבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.451,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון הדר ת"אערכות הדרכה מבחני כשרים רבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.451,500מפ/ מכרז פומביהפיגרףמגיני הוקרה - תחנת לודרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןשכפול מפתחות ועבודות פרזול מגרבעון 20191
                  1,050                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןיקבי רמת הגולן בע"מסיור ביקב לטובת סיור לימודי אחרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןשמולה יואב ישראליום האישהרבעון 20191
                  1,500                                      07.80.02.011,500מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברהדפסת שלטים קטניםרבעון 20191
                  1,499                                      07.80.02.401,499מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20191
                  1,499                                      07.80.02.451,499מפ/ מכרז פומבימתנות פור אולשי לעובדי הערכהרבעון 20191
                  1,498                                      07.80.02.221,498הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילוןרכש מדבקות זיהוי עבור רכבי להברבעון 20191
                  1,498                                      07.80.02.311,498הצעות מחיר/מסגרת זמןאיילון עמיתמזכרים לחטיבת האבטחהרבעון 20191
                  1,498                                      07.80.02.461,498הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס ראשון עמאר שמעון בע"מעבודת הדפסהרבעון 20191
                     752                                      07.80.02.221,497מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מלה"ב ברקורבעון 20191
                     -                                      07.80.06.061,494מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 שברולט ספארקרבעון 20191
                  1,493                                      07.80.02.221,493הצעות מחיר/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלסיכותרבעון 20191
                  1,490                                      07.80.02.011,490מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "שי לחג פסחרבעון 20191
                  1,379                                      07.80.02.451,488מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מרכש מדפסותרבעון 20191
                  1,379                                      07.80.02.411,488מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מרכש מדפסותרבעון 20191
                  1,486                                      07.80.02.021,486הצעות מחיר/מסגרת זמןאופנת שבאציוד הלבשהרבעון 20191
                  1,480                                      07.80.02.011,480הצעות מחיר/מסגרת זמןתגוס הלבשה בע"מחולצות דריפיט עבור תחנת זכרון יעקב מחוז חוףרבעון 20191
                  1,474                                      07.80.02.011,474מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20191
                  1,474                                      07.80.02.091,474הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת סלונר בע"מצמחי נוי וגינון יחידת מטה ארצי בית דגןרבעון 20191
                  1,015                                      07.80.02.311,474מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהובלת כספתרבעון 20191
                  1,474                                      07.80.02.011,474מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורות עבור ביקור מש"פ ודגלים לשיפור פני המרחברבעון 20191
                  1,471                                      07.80.02.461,471מפ/ מכרז פומביעמוס גזית בע"מתחזוקהת צילינדרים לגז אתנאולרבעון 20191
                  1,468                                      07.80.02.311,468הצעות מחיר/מסגרת זמןיו די אס אינטרנשיונל בעתיקוןרבעון 20191
                  1,463                                      07.80.02.011,463הצעות מחיר/מסגרת זמןיבול ונחישות השקעות בע"מחניותרבעון 20191
                  1,463                                      07.80.02.251,463הצעות מחיר/מסגרת זמןתג נאורתעודהרבעון 20191
                  1,463                                      07.80.02.011,463מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברי תשורה - 25 יח' לארוחת בוקררבעון 20191
                  1,463                                      07.80.02.011,463מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים עבור מרחב גלילרבעון 20191
                  1,463                                      07.80.02.111,463הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטמסגרות לתמונותרבעון 20191
                  1,451                                      52.50.01.051,451הצעות מחיר/מסגרת זמןספורט ניים בע"מרכש ציוד ספורטרבעון 20191
                  1,450                                      07.80.04.811,450הצעות מחיר/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20191
                  1,450                                      07.80.02.291,450הצעות מחיר/מסגרת זמןמורנו שמואל, הנחיות- דרך עמיהרצאהרבעון 20191
                  1,450                                      07.80.02.451,450הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהוהדפסות שונותרבעון 20191
                  1,446                                      07.80.02.091,446הצעות מחיר/מסגרת זמןאייל ריפסבדיקת מעלית כ"ס ופ"תרבעון 20191
                  1,443                                      07.80.02.301,443מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהסט בוקסות וסט אלןרבעון 20191
                  1,390                                      52.50.03.061,442מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20191
                  1,440                                      07.80.02.011,440הצעות מחיר/מסגרת זמןד.מ.ד יזמות בע"מפרידה סמפכל מומרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.451,438פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20191
                  1,430                                      07.80.02.011,430הצעות מחיר/מסגרת זמןהמכללה האקדמית של ת"א-יפוהשתלמות מקצועיתרבעון 20191
                  1,430                                      07.80.02.011,430הצעות מחיר/מסגרת זמןאשת ארגון שרותי תירותהשתלמותרבעון 20191
                  1,430                                      07.80.02.221,430המ/ הצעת מחירחן שמואלממסיםרבעון 20191
                  1,430                                      07.80.02.221,430מפ/ מכרז פומביאביזר סנטר סחר 2002 בע"מווילונות עבור להב 433רבעון 20191
                  1,429                                      07.80.02.221,429הצעות מחיר/מסגרת זמןהידרו-נעתיקון פורץ דלתותרבעון 20191
                  1,427                                      07.80.02.301,427הצעות מחיר/מסגרת זמןפריזמהתיקון מאזני רצפהרבעון 20191
                  1,425                                      07.80.02.011,425הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז קנדהפרוייקט נערי מילה עמוס לב רן עכורבעון 20191
                  1,416                                      07.80.02.311,416פו/ פטור ועדהקיבוץ איילת השחרמטווחים עבור מתנדבים צפוןרבעון 20191
                  1,415                                      07.80.02.011,415מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20191
                  1,405                                      07.80.02.291,405מפ/ מכרז פומבימלכות וקסברגר בע"מתשורהרבעון 20191
                  1,404                                      07.80.02.011,404מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראל פולדרים וכיתוברבעון 20191
                  1,404                                      07.80.02.091,404מפ/ מכרז פומביג'ט ליין תשתיות בע"מחיטוי מיכל מי שתייהרבעון 20191
                  1,404                                      07.80.02.451,404הצעות מחיר/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מהקלטותרבעון 20191
                  1,404                                      07.80.02.011,404הצעות מחיר/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מהקלטת שיר לכנס סיכום שנת עבודה אתרבעון 20191
                  1,404                                      07.80.02.011,404הצעות מחיר/מסגרת זמןחדידה יוס חיוך בקליקצילום מגנטיםרבעון 20191
                  1,404                                      07.80.02.091,404מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהעתקת שני מזגנים מחוז יםרבעון 20191
                  1,404                                      52.50.03.061,404מפ/ מכרז פומביעל רד הנדסת מעליות (1992) בע"משדרוג מעלית משא מג"ב בית חורוןרבעון 20191
                  1,404                                      07.80.02.401,404הצעות מחיר/מסגרת זמןרדלר בעמתיקון סוכך ברכב חפ"ק עבור הנדסה רבעון 20191
                  1,404                                      07.80.02.131,404הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)שלט כניסה מואר LEDרבעון 20191



                  1,404                                      07.80.02.311,404הצעות מחיר/מסגרת זמןמספנת מרינה תל אביב בע"מפירוק והרכבת אנטנה בספינהרבעון 20191
                  1,404                                      07.80.02.311,404הצעות מחיר/מסגרת זמןצחובויסמל ייחודי למומרבעון 20191
                  1,400                                      07.80.02.181,400מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמגני הוקרה לפורשים מילואים מגרבעון 20191
                  1,400                                      07.80.02.111,400מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מסרט צבעונירבעון 20191
                  1,400                                      07.80.02.011,400פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהשכירת אולם בסינמה סיטי עבור מרחב קדםרבעון 20191
                  1,397                                      52.50.01.031,400הצעות מחיר/מסגרת זמןבזק החב' הישראלית לתקשודמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת בזקרבעון 20191
                  1,400                                      07.80.02.011,400הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודה ישראלית לפסיכומטריקההשתלמותרבעון 20191
                  1,400                                      07.80.02.131,400הצעות מחיר/מסגרת זמןהוד פאר הרכב בע"מהתקנת מולטימדיהרבעון 20191
                  1,400                                      07.80.02.451,400הצעות מחיר/מסגרת זמןמטה במדבר (נונה) בע"מגיבוש יח'רבעון 20191
                  1,400                                      07.80.02.251,400הצעות מחיר/מסגרת זמןפלד רוניהדרכהרבעון 20191
                  1,400                                      07.80.02.461,400הצעות מחיר/מסגרת זמןשורץ יהודהפרחים לאירוערבעון 20191
                     -                                      07.80.02.011,400הצעות מחיר/מסגרת זמןחכמת הבורקס - גבינאז'ארוחת בוקר קפ"ק חטיבת המבצעיםרבעון 20191
                  1,400                                      07.80.02.251,400הצעות מחיר/מסגרת זמןאינטרכל הכל לביתמארז אישי למתגברי בחירותרבעון 20191
                  1,399                                      07.80.02.011,399מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מספר מקצועירבעון 20191
                  1,395                                      07.80.02.381,395מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדרים לטובת בחירות 2019רבעון 20191
                  1,395                                      07.80.02.011,395הצעות מחיר/מסגרת זמןטלרז ל.א יבוא ושיווקגרפיקה עוטף י-םרבעון 20191
                  1,392                                      07.80.02.011,392הצעות מחיר/מסגרת זמןמתבליםארוחה במסעדהרבעון 20191
                  1,390                                      07.80.02.311,390הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון הדס -אלקלעי אברהםהכנה למרכז הערכהרבעון 20191
                  1,378                                      07.80.02.011,378הצעות מחיר/מסגרת זמןקרנות השוטריםשוברים עבור נצרתרבעון 20191
                  1,376                                      07.80.02.011,376הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו קסט הגלילתמונות נוי קנבאס עבור מרחב עמקיםרבעון 20191
                  1,369                                      07.80.02.221,369הצעות מחיר/מסגרת זמןאור-לון בע"מחלוקי מעבדה מבדרבעון 20191
                  1,368                                      52.50.01.031,368מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מנקודת רכס הכרמל עוספיהרבעון 20191
                  1,368                                      52.50.01.051,361מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מיחידת ניו מדיה המנהלת לחברה הערבית במלמרבעון 20191
                  1,368                                      52.50.01.051,361מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממתחם נכסים המנהלת לחברה הערבית במלמרבעון 20191
                  1,368                                      52.50.01.051,361מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהמנהלת לחברה הערבית במלמרבעון 20191
                  1,361                                      07.80.02.311,361מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת קודן במשרד של ק' אמרבעון 20191
                  1,360                                      07.80.02.311,360הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטיקל טי סי בע"מפרוייקט נערי שחקים מוביל אילן לוירבעון 20191
                     -                                      07.80.02.291,360הצעות מחיר/מסגרת זמןישראלוף - מיקי -מלקיאלהוצאה לאור של חוברות לקקרבעון 20191
                  1,360                                      07.80.02.251,360מפ/ מכרז פומביארליך מעבדות בע"מרכש ציוד תיעודרבעון 20191
                  1,357                                      07.80.02.311,357הצעות מחיר/מסגרת זמןצל לכל יצחק טובולכיסוי לעגלה קיימתרבעון 20191
                  1,357                                      07.80.02.011,357הצעות מחיר/מסגרת זמןאייל וענונו רקמת רויאלבנדנות עבור מתפ"ארבעון 20191
                  1,354                                      07.80.02.221,354הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילוןמדבקות למעבדת מסמכיםרבעון 20191
                  1,353                                      07.80.02.221,353הצעות מחיר/מסגרת זמןבית מסחר רחלזון יבוא ושיווק(2007)בריחים שרשראות ומנעוליםרבעון 20191
                  1,351                                      07.80.02.011,351מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"משעון גלגלי שינייםרבעון 20191
                  1,350                                      07.80.02.011,350הצעות מחיר/מסגרת זמןטרקטורוני דישון בע"מפעילות אתגרית - אגף ההדרכה רבעון 20191
                  1,350                                      07.80.02.011,350הצעות מחיר/מסגרת זמןמוזיאון א"י תל אביבתשורהרבעון 20191
                  1,348                                      07.80.02.011,348הצעות מחיר/מסגרת זמןזאוס אביב בע"מתשורות לפורשים- מרחב שומרוןרבעון 20191
                  1,271                                      07.80.02.221,348מח/ מכרז חשכ"לצילומעתיק בעמטונריםרבעון 20191
                  1,102                                      52.50.01.051,345מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20191
                  1,333                                      07.80.02.011,333הצעות מחיר/מסגרת זמןר.ר. יזמות וגסטרונומיה-אוליבאנדאירוח גורם חוץרבעון 20191
                  1,235                                      07.80.02.011,330הצעות מחיר/מסגרת זמןטים קרטינג בע"מסדנא נערי מילה מ' משק קרית מנחםרבעון 20191
                  1,326                                      07.80.02.461,326הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ב.א. הזורע טכנולוגיות כיול אגודהכיול כח לחיצהרבעון 20191
                  1,323                                      07.80.02.571,323הצעות מחיר/מסגרת זמןקניזו שלמה -קו המיםתחזוקת לעמדת ריכוךרבעון 20191
                  1,210                                      52.50.01.051,320הצעות מחיר/מסגרת זמןאבו חמאד פאיזהסיור מודרךרבעון 20191
                  1,316                                      07.80.02.011,316הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)גרפיקה והדפסהרבעון 20191
                  1,310                                      07.80.02.011,310הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)תמונותרבעון 20191
                  1,302                                      07.80.02.011,302מפ/ מכרז פומבילוניטק מוצרי פרסוםתשורה מחברת כריכה עבור מגרבעון 20191
                  1,300                                      07.80.02.451,300הצעות מחיר/מסגרת זמןבית השאנטיהרצאהרבעון 20191
                  1,300                                      07.80.02.011,300הצעות מחיר/מסגרת זמןממתקי השלושה בע"מכיבוד לישיבות קב"טרבעון 20191
                  1,300                                      07.80.02.011,300הצעות מחיר/מסגרת זמןכפיר מישליצילום מגנטים - נשף פוריםרבעון 20191
                  1,300                                      07.80.02.011,300הצעות מחיר/מסגרת זמןסגן עומרי מגנטיליצילום מגנטים ערב מתנדבים מחוזירבעון 20191
                  1,300                                      07.80.02.011,300הצעות מחיר/מסגרת זמןנופי גונן אגודה שיתופית חקלאית בע"מלינה עבור שחמיםרבעון 20191
                  1,292                                      07.80.02.311,292הצעות מחיר/מסגרת זמןבלגן אור יהודה בע"מרכש עבור מגזר חרדי קשרי קהילהרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.011,290הצעות מחיר/מסגרת זמןלייזר בלאסט בע"מפעילות גיבושרבעון 20191
                  1,287                                      07.80.02.011,287הצעות מחיר/מסגרת זמןברקוביץ שירליסדנא נערי מילה אבטחה ורישוי רבעון 20191
                  1,287                                      07.80.02.011,287הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מתשורות-עציציםרבעון 20191
                  1,287                                      07.80.02.311,287הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס הדר ערן - (כהן צמח ערן יציק)כרטיסי ביקור למש"קים הבטחונייפרבעון 20191
                  1,287                                      07.80.02.011,287הצעות מחיר/מסגרת זמןפרסי לירן- דפוס פרסימסגור תחנת רחובותרבעון 20191
                  1,287                                      07.80.02.011,287הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר רבינוביץ - ממגנט ליצילום מגנטים לפורימון להברבעון 20191
                  1,287                                      07.80.02.011,287מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורה למצטייניםרבעון 20191
                  1,279                                      07.80.02.011,279הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילהתשורה מרחב כנרתרבעון 20191
                  1,275                                      07.80.02.311,275הצעות מחיר/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מרכש סורקיםרבעון 20191
                  1,274                                      07.80.02.011,274הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטשלטים שוניםרבעון 20191
                  1,270                                      07.80.02.291,270מש/ מכרז שב"סספר לכל שיווק והפצה בע"מספררבעון 20191
                  1,081                                      07.80.02.011,265פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהסדנא נערי מילה כפיר חולירבעון 20191
                  1,112                                      07.80.02.011,260הצעות מחיר/מסגרת זמןלאנטרקוט בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20191
                  1,259                                      52.50.01.051,259מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתא שהייה תחנת כפר סבארבעון 20191
                  1,200                                      07.80.02.031,250הצעות מחיר/מסגרת זמןאפרת נקר עמית -ועדועד ביתרבעון 20191
                  1,250                                      07.80.02.011,250הצעות מחיר/מסגרת זמןישראל - ים 5דחוף: שייט גיבוש פלוגה מא' רבעון 20191
                  1,240                                      07.80.02.221,240הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.שניר בעמבדיקת צנרת חנקןרבעון 20191
                  1,240                                      07.80.02.011,240הצעות מחיר/מסגרת זמןאומנות הפרי-ביטון דודארוחהרבעון 20191
                  1,239                                      52.50.03.061,239מח/ מכרז חשכ"לקרביץ 1974 בע"מקרטונים עבו פר' תחנת מודיעיןרבעון 20191
                  1,229                                      07.80.02.251,229הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו קרנף למיתוג ועיצוב - בכר חןכנס אקדמי - עיצוב ברושוררבעון 20191
                  1,229                                      07.80.02.311,229הצעות מחיר/מסגרת זמןאיילון עמיתכרטיסי ביקור לאבטחחהרבעון 20191
                  1,229                                      07.80.02.251,229הצעות מחיר/מסגרת זמןליאור מרכז הקירור  - קירור ניסיםאוגר נתוני טמפ' למקרר אחסון תרופותרבעון 20191
                  1,223                                      07.80.02.221,223הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןמז"פרבעון 20191
                  1,217                                      07.80.02.311,217הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעממארז קשיח למתפארבעון 20191
                  1,210                                      07.80.02.011,210הצעות מחיר/מסגרת זמןקרנות השוטריםיום גיבוש סדירים /ים המלח מגרבעון 20191
                  1,203                                      07.80.02.381,203מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מרכישת טונרים בחירות 2019רבעון 20191
                  1,200                                      07.80.02.011,200הצעות מחיר/מסגרת זמןגרעיני הבית סחר 2005 בע"מהזמנת פירות יבשיםרבעון 20191
                  1,200                                      07.80.02.461,200פו/ פטור ועדההרשות הלאומית להסמכת מעבדותקורס מקצועירבעון 20191
                  1,020                                      07.80.02.011,200הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת בית אנה טיכו בע"מיום יחידהרבעון 20191
                  1,200                                      07.80.02.251,200הצעות מחיר/מסגרת זמןמשרד ראש הממשלהקורס נגישות רפ"ק רמי מלכהרבעון 20191
                  1,200                                      07.80.02.011,200הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית כפר סבאסיכום שנתי תחנת רהערבעון 20191
                  1,200                                      07.80.02.451,200הצעות מחיר/מסגרת זמןרדיו צליל בע"מבוסטר לרכברבעון 20191
                  1,200                                      07.80.02.251,200הצעות מחיר/מסגרת זמןברודט יעוץסדנהרבעון 20191
                  1,151                                      07.80.02.461,200הצעות מחיר/מסגרת זמןמידע כנסים בע"מכנס ניהול שרשרת אספקה 2019רבעון 20191
                  1,200                                      07.80.02.451,200הצעות מחיר/מסגרת זמןאקים ישראל - אגודת לאומיתמשלוחי מנות מרחב ירקוןרבעון 20191
                  1,200                                      07.80.02.011,200מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורות לפורשים ומחליפי דרגות ומקבלי דרגותרבעון 20191
                  1,200                                      07.80.02.011,200הצעות מחיר/מסגרת זמןאקים ישראל - אגודת לאומיתמשלוחי מנות לשוטרי תחנת תארבעון 20191
                  1,200                                      07.80.02.451,200הצעות מחיר/מסגרת זמןברקוביץ צבי דוד.צילום מגנטים - פורימון מטה מחוז רבעון 20191
                  1,200                                      07.80.02.251,200הצעות מחיר/מסגרת זמןהעמותה לקידום חברתי ומקצועיקורס רפרנטיםרבעון 20191
                  1,200                                      07.80.02.451,200מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מהשלמת תשלום לכיתת כשריםרבעון 20191



                  1,200                                      07.80.02.011,200הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מארוחת צהריים אג"מ מחוזירבעון 20191
                  1,200                                      07.80.02.011,200הצעות מחיר/מסגרת זמןשורץ יהודהפרחים לשוטרים מצטייניםרבעון 20191
                  1,200                                      07.80.02.011,200הצעות מחיר/מסגרת זמןקטיעי צמרת ד.ק מאפיותפורים קהילה אתיופית בתמ"ארבעון 20191
                  1,199                                      07.80.02.011,199הצעות מחיר/מסגרת זמןסגן עומרי מגנטילישרותי מגנטיםרבעון 20191
                  1,199                                      07.80.02.401,199הצעות מחיר/מסגרת זמןאלפםאלקטרוניקה בע"מתיקון מערכת הגברהרבעון 20191
                  1,199                                      07.80.02.091,199הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת מג'דיעבודות גינון באנדרטת מג"ברבעון 20191
                  1,196                                      52.50.01.031,196הצעות מחיר/מסגרת זמןמקסימה המרכז להפרדת אוויר בע"מגזרבעון 20191
                  1,193                                      07.80.02.221,193הצעות מחיר/מסגרת זמןארי י.לוי ייצור מכשירי מעבדה בע"מתיקוןרבעון 20191
                  1,190                                      07.80.02.011,190הצעות מחיר/מסגרת זמןמרעום דולפיןתיקי גברבעון 20191
                  1,190                                      07.80.02.111,190הצעות מחיר/מסגרת זמןא.חי.גרפ אדים בע"מכיסארבעון 20191
                  1,184                                      07.80.02.451,184הצעות מחיר/מסגרת זמןיאיר בורגרס ברארוחהרבעון 20191
                  1,181                                      07.80.02.311,181הצעות מחיר/מסגרת זמןאשדוד ים בע"מהזמנת מאוורר 12 וולטרבעון 20191
                  1,062                                      07.80.02.381,180מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"מטונריםרבעון 20191
                  1,179                                      52.50.01.031,179מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20191
                  1,179                                      07.80.02.011,179מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20191
                  1,179                                      07.80.02.311,179הצעות מחיר/מסגרת זמןבר ביצוע שיווק גיא ברדה בע"ממרססים 1 ליטררבעון 20191
                  1,177                                      07.80.02.221,177הצעות מחיר/מסגרת זמןסיגמה ישראל לכימיקליםכימיקלרבעון 20191
                  1,170                                      07.80.02.011,170הצעות מחיר/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מהדפסת חוברותרבעון 20191
                  1,170                                      07.80.02.011,170הצעות מחיר/מסגרת זמןאליהו אבנרפרידה סמפכל מומרבעון 20191
                  1,170                                      07.80.02.311,170הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה הארצית לבגדי עבודה בע"מווסט זוהררבעון 20191
                  1,170                                      07.80.02.311,170הצעות מחיר/מסגרת זמןפרצוב א.ד.י בע"מרצועה שחרור מהיר לכלברבעון 20191
                  1,170                                      07.80.02.311,170הצעות מחיר/מסגרת זמןמחדון שי מוטור ספורטחילוץ בורג ריקון שמןרבעון 20191
                  1,170                                      07.80.02.221,170הצעות מחיר/מסגרת זמןא.קרמר דוד בעמייצור עבודות זכוכית מיוחדותרבעון 20191
                  1,170                                      07.80.02.311,170הצעות מחיר/מסגרת זמןבן עזרא עוזי מנועים ימייםהזמנת ספריי קרבורטור לשיטור הימירבעון 20191
                  1,170                                      07.80.02.221,170הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.שניר בעממזרקי זכוכית עבור מז"פרבעון 20191
                  1,170                                      07.80.02.011,170מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים ממ"ר שרוןרבעון 20191
                  1,170                                      07.80.02.451,170הצעות מחיר/מסגרת זמןשרגאי דגלים וסמלים_בעמדגליםרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.091,170הצעות מחיר/מסגרת זמןמוטי פרץחשמלרבעון 20191
                  1,170                                      07.80.02.461,170הצעות מחיר/מסגרת זמןשרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלוניםרבעון 20191
                  1,170                                      07.80.02.211,170הצעות מחיר/מסגרת זמןנדלר צפריר ו/או מיכלהתקנת קנה לנשקרבעון 20191
                  1,170                                      52.50.01.051,170הצעות מחיר/מסגרת זמןמראקי אר.אנד.די בע"מעריכת סרטוןרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.291,165הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז פרס לשלוםסיור מודרךרבעון 20191
                  1,165                                      07.80.02.011,165הצעות מחיר/מסגרת זמןאגם 2000מזכריםרבעון 20191
                  1,164                                      07.80.02.251,164הצעות מחיר/מסגרת זמןניצן לפידות קימלובתרגום לאנגלית ולעברית - בית מורשתרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.451,163הצעות מחיר/מסגרת זמןמתבליםגיבוש בוחנים צפוןרבעון 20191
                  1,160                                      07.80.02.011,160הצעות מחיר/מסגרת זמןהמוסד לבטיחות ולגיהותהרצאת בטיחותרבעון 20191
                  1,158                                      07.80.02.211,158הצעות מחיר/מסגרת זמןדרור כלי עבודה בע"ממלטשת בוש PEX220A 125רבעון 20191
                  1,158                                      07.80.06.081,158מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום עבור מערך אוירירבעון 20191
                  1,156                                      07.80.02.011,156מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורה לקורס קציני אבטחהרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.011,156הצעות מחיר/מסגרת זמןליאור סינקופה בע"מארוחת צהריים כנס חוקריםרבעון 20191
                  1,155                                      07.80.02.461,155הצעות מחיר/מסגרת זמןכנות ע"רא.צהריים לסדנארבעון 20191
                  1,152                                      07.80.02.291,152הצעות מחיר/מסגרת זמןמרום אפ.גי.פי. יבוא ושידגלרבעון 20191
                  1,147                                      07.80.02.401,147הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.ס.ק רופ אקסס בע"מהשתלמות רענון מנהל מקצועי לטיפוסרבעון 20191
                  1,141                                      52.50.03.061,141מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןאוזניות בלוטוס עבור תכנית רכש מרכז בינה רבעון 20191
                  1,140                                      07.80.02.011,140הצעות מחיר/מסגרת זמןאנשים ומחשביםכנס ביקורת פנימיתרבעון 20191
                  1,133                                      07.80.02.221,133הצעות מחיר/מסגרת זמןבל-גר בעממדבקות מז"פרבעון 20191
                  1,133                                      07.80.02.451,133הצעות מחיר/מסגרת זמןשרגאי דגלים וסמלים_בעממוטות אלומיניםרבעון 20191
                  1,082                                      07.80.02.011,131הצעות מחיר/מסגרת זמןרשות הטבע והגניםסיור מודרך לקבוצהרבעון 20191
                  1,123                                      07.80.02.011,123מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורותרבעון 20191
                  1,123                                      07.80.02.311,123הצעות מחיר/מסגרת זמןש. אל ציוד טכני בעמהזמנת פנל סוייץ 12 וולטרבעון 20191
                  1,123                                      07.80.02.251,123הצעות מחיר/מסגרת זמןראשס ט.ב שרותי מצלמה בע"מסרטוןרבעון 20191
                  1,123                                      07.80.02.011,123הצעות מחיר/מסגרת זמןקונוס תדמית ותקשורת בע"מרולאפיםרבעון 20191
                  1,120                                      07.80.02.291,120הצעות מחיר/מסגרת זמןאודיז מבשלת בירה צפוניתסיוררבעון 20191
                  1,113                                      07.80.02.011,113פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהסדנא נערי מילה צביקה וונדר שפירא תל אביברבעון 20191
                  1,110                                      07.80.02.451,110הצעות מחיר/מסגרת זמןניידות חב"ד בע"ממצות שמורותרבעון 20191
                  1,109                                      07.80.02.011,109הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיטה בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20191
                  1,106                                      07.80.02.251,106הצעות מחיר/מסגרת זמןדה גרוט מדיקל בע"ממבחנות לבדיקות שתןרבעון 20191
                  1,106                                      07.80.02.251,106הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון חדר כושררבעון 20191
                  1,100                                      07.80.02.251,100הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז פרס לשלוםסיור מרכז פרסרבעון 20191
                  1,100                                      07.80.02.251,100הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז פרס לשלוםסיור מרכז פרסרבעון 20191
                  1,100                                      52.50.03.061,100מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
                  1,100                                      07.80.02.011,100הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת 300 גרםארוחת ערברבעון 20191
                  1,100                                      07.80.02.011,100הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"מארוחת צהריםרבעון 20191
                  1,100                                      07.80.02.011,100הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןמגינים עבור תחנת מטה יהודהרבעון 20191
                  1,083                                      07.80.02.311,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסךרבעון 20191
                  1,082                                      52.50.01.031,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסך מגערבעון 20191
                  1,096                                      07.80.02.011,096מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהסעות לכנס שנתירבעון 20191
                  1,088                                      52.50.01.051,088הצעות מחיר/מסגרת זמןגליקום שווק בעמאל פסקרבעון 20191
                  1,087                                      52.50.01.041,087הצעות מחיר/מסגרת זמןפולימיל בעמסיגנט וסייבררבעון 20191
                  1,080                                      07.80.02.011,080הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןשלטים עבור מג"ב עוטף י-ם.רבעון 20191
                  1,080                                      07.80.02.311,080הצעות מחיר/מסגרת זמןשלטים אורלי גרף מע"משירות הדפסה - מרחב אשררבעון 20191
                  1,076                                      07.80.02.011,076הצעות מחיר/מסגרת זמןתיקי ירושלים(2015) בע"ממזוודותרבעון 20191
                  1,076                                      07.80.02.401,076הצעות מחיר/מסגרת זמןגולדטקכיפת תיאום בצבע שחור לאוזניות עבור לוגרבעון 20191
                  1,003                                      07.80.02.301,075מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מרכש מדפסותרבעון 20191
                  1,074                                      07.80.02.011,074מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממחברותרבעון 20191
                  1,074                                      07.80.02.011,074הצעות מחיר/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"מהדפסותרבעון 20191
                  1,070                                      07.80.02.011,070הצעות מחיר/מסגרת זמןלביא אושר פני - דודאכיבודרבעון 20191
                  1,065                                      07.80.02.221,065מפ/ מכרז פומביבנדא מגנטיק בעממגדלוררבעון 20191
                  1,053                                      07.80.02.111,053הצעות מחיר/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מקורא כרטיס קרבה ROSרבעון 20191
                  1,053                                      07.80.02.011,053מפ/ מכרז פומבימתנות פור אולתיק מבצעי לשוטרי סיור תחנת נצרתרבעון 20191
                  1,053                                      07.80.02.461,053הצעות מחיר/מסגרת זמןשרגאי דגלים וסמלים_בעמרכש מעמד לדגליםרבעון 20191
                     600                                      07.80.02.011,050הצעות מחיר/מסגרת זמןחוות הרוכבים בע"מסיור תובעים חטיבת האבטחהרבעון 20191
                  1,048                                      07.80.02.011,048הצעות מחיר/מסגרת זמןחכמת הבורקס - גבינאז'כיבוד עבור כנס תקציבאים אגף השיטוררבעון 20191
                  1,046                                      07.80.02.011,046מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מתשורהרבעון 20191
                  1,022                                      07.80.02.221,045הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטרמן ייזום ניהול ושיווק בע"מ CSIמחטים לGCMSרבעון 20191
                  1,042                                      07.80.02.011,042מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לתחנה מצטיינת תארבעון 20191
                  1,041                                      07.80.02.011,041מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורותרבעון 20191
                  1,041                                      07.80.02.011,041מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתעודותרבעון 20191
                  1,040                                      07.80.02.251,040הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון ז'בוטינסקי בישראלפע' צוערי קק"צ - חינוךרבעון 20191
                  1,040                                      07.80.02.311,040הצעות מחיר/מסגרת זמןמגן דוד אדוםדמי  חבר עבור חובשי המשרד לשנת רבעון 20191
                  1,039                                      07.80.02.011,039מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים מג"ב מרכזרבעון 20191
                  1,038                                      07.80.02.011,038מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורות מצטייניםרבעון 20191
                  1,036                                      07.80.02.321,036הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיטה בע"מנציגיםרבעון 20191



                  1,030                                      07.80.02.311,030הצעות מחיר/מסגרת זמןפרצוב א.ד.י בע"מרכש ציוד מיגון לאימון כלביםרבעון 20191
                  1,030                                      07.80.02.311,030מפ/ מכרז פומביפריוטקס בע"ממקל תאורה כימי עבור מחוז חוףרבעון 20191
                  1,027                                      07.80.02.011,027הצעות מחיר/מסגרת זמןקודארט סחר בע"מתשורות עבור מצטיינים מחוז חוףרבעון 20191
                  1,025                                      07.80.02.091,025מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון שער קונזולי תחנת יבנהרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.011,020הצעות מחיר/מסגרת זמןיבוק יזמות בע"מ - קדמהאירוח גורמי חוץרבעון 20191
                  1,015                                      07.80.02.311,015מפ/ מכרז פומביר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ואולרים מתנדביםרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.131,015מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת רכב עבור מתקן 306 מגרבעון 20191
                  1,013                                      07.80.02.311,013מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהרכיבי אלקטרוניקהרבעון 20191
                  1,010                                      07.80.02.451,010הצעות מחיר/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שיאולם - סדנת יהלום-מחוז מרכזרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחוסייסי נורה - המטבח של נורהארוחת צהריים ליאח"הרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדוד שורץהרצאהרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.451,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאוצרות יגאל בע"ממסגור תעודות - אג"מ מרכזרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטשלטים שוניםרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.091,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. מעלה אפריםארנונהרבעון 20191
                     650                                      07.80.02.091,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמשק המים אגרת רישיון מיםרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחמת גדר בע"מסיום קורס קציני אבטחהרבעון 20191
                     -                                      07.80.06.081,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה הכלכלית חבל ים המלח בע"משירות נחיתות במצדהרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.561,000מפ/ מכרז פומבימרכז סיורי תנ"ך (ע"ר)/בי"ס שדה כפרלינת שוטריםרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.311,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת בשרים בראבו עפולה בע"מכנס סיור תמ"ארבעון 20191
                     -                                      07.80.02.131,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכנימייבש כביסהרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.011,000מפ/ מכרז פומבימלכות וקסברגר בע"מתשורותרבעון 20191
                     -                                      07.80.02.311,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי ירושליםפרחים לחטיבת האבטחהרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.311,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהושרותי הדפסה ללשכת סממ"רבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןציפורי-מרכז להכשרה ולמנהיגות בע"מ יום עיון מ"כים מג"ב ירושלים במרכז ציפורירבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.111,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכנימייבש כביסהרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.451,000הצעות מחיר/מסגרת זמןברקוביץ צבי דוד.יום האישה מחוז מרכזרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאולפני רחובות (1995) בע"מעריכת קליפ פרידה מראש אתרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.251,000הצעות מחיר/מסגרת זמןניו לינאו סינמהסרטרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהוהדפסות שונותרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעקיקי דניאל ו/או גילה(משתלה של דני)פרחים - מרחב שרוןרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשגעון של שולחןציוד לאירועים.רבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנכסי דאושין בע"משיפורי כיבוד - ביקורי ממ"ר תחנת פרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה העירונית רחובותסיכום שנתי תחנת רחובותרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה העירונית רחובותכנס מקצועי מתנדבי יח"מ שפלהרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןברקוביץ צבי דוד.ערב הוקרה מתנדבי פ"תרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאייזיק שיפמן תמרהרצאה למתפארבעון 20191
                  1,000                                      52.50.01.051,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעמותת מרכז ההחלמה הערביסיוררבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.381,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמאפיית שיפון פלוסכיבוד לבחירות -= בנימיןרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןברקוביץ צבי דוד.ערב יחידה מתנדבי קדמהרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטשירותי הדפסה איו"שרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.451,000הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן צדק שמואל- ביתר סטורכלי מטבחרבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.461,000מפ/ מכרז פומביטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון מצלמה D90רבעון 20191
                  1,000                                      07.80.02.311,000הצעות מחיר/מסגרת זמןירון וסיגלית חטב בע"משרוול סדרן בה"דרבעון 20191
                     999                                         07.80.02.01999מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורה עבור יח' סייבר לכנס סייברטקרבעון 20191
                     999                                         07.80.02.38999הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן צדק שמואל- ביתר סטורבחירותרבעון 20191
                     999                                         07.80.02.31999הצעות מחיר/מסגרת זמןכשיוף אלקטרוניקהרכיבי אלקטרוניקה מתכליםרבעון 20191
                     996                                         07.80.02.01996הצעות מחיר/מסגרת זמןשי מוצרי איכות בע''ממסגרות ללשכת ממ"זרבעון 20191
                     995                                         07.80.02.01995הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מארוחה חלבית בשטחרבעון 20191
                     995                                         07.80.02.29995הצעות מחיר/מסגרת זמןפרי וארץ צורןסיוררבעון 20191
                     995                                         07.80.02.01995הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטסמל מדינה ללשכת מפכל בתארבעון 20191
                     995                                         07.80.02.01995הצעות מחיר/מסגרת זמןחגית דורון- מגדלור מדיהעריכה לשוניתרבעון 20191
                     995                                         07.80.02.45995הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ע.מ הספקה טכנית ירושלים בע"מרכש אלקטרוניקהרבעון 20191
                     995                                         07.80.02.09995הצעות מחיר/מסגרת זמןהוד גינון פיתוח ואחזקה דנתה רפאלשירות גינון שיטור ימירבעון 20191
                     995                                         07.80.02.01995הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה הישראלית למזון משובח בע"מא.צהרייםרבעון 20191
                     702                                         07.80.02.45995הצעות מחיר/מסגרת זמןכספות חצורפריצת כספתרבעון 20191
                     992                                         07.80.02.22992מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"ממ.טרבעון 20191
                     992                                         52.50.03.06992מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"מרכש שעון נוכחות מגנטירבעון 20191
                     991                                         07.80.02.01991מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורה עבור מתנדביםרבעון 20191
                     990                                         07.80.02.01990הצעות מחיר/מסגרת זמןגוד ליינס בע"מסדנא נערי מילה אביחי ארזרבעון 20191
                     984                                         07.80.02.01984הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטשלטים לכניסה למחוזרבעון 20191
                     983                                         07.80.02.11983הצעות מחיר/מסגרת זמןפיתקית מפעלי הדפסה בע"ממדבקה לקטלוגרבעון 20191
                     983                                         07.80.04.81983הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאור ולך בע"משונותרבעון 20191
                     983                                         07.80.02.31983הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.א.ב. ייצור וייבואנרתיקים למתפארבעון 20191
                     980                                         07.80.02.31980הצעות מחיר/מסגרת זמןאשדוד ים בע"מהזמנת אבץ מלבני 5 ק"ג לספינהרבעון 20191
                     980                                         07.80.02.31980הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת מאמא חלסה בע"מיום ערכים מחלקת מאויימיםרבעון 20191
                     980                                         07.80.02.01980הצעות מחיר/מסגרת זמןטרקטורוני דישון בע"מפעילות גיבוש עבור טכנולוגיותרבעון 20191
                     980                                         07.80.02.01980הצעות מחיר/מסגרת זמןאיציק פלגספרים למתפארבעון 20191
                     976                                         07.80.02.46976מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמסט דגלים יצוגייםרבעון 20191
                     976                                         07.80.02.22976הצעות מחיר/מסגרת זמןטכניקה שרות-יוסיתיקון גנרטוררבעון 20191
                     -                                         07.80.02.01969הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון לאונרדו ארט מלונות פתאלשימוש במתקנים - מחוז חוףרבעון 20191
                     965                                         07.80.02.31965הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.פישלסהזמנת פנדר לבן לכלי שייטרבעון 20191
                     926                                         07.80.02.30961מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20191
                     960                                         07.80.02.01960הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מעציצי תשורה מצטיינים כנס סיכום שנת עבודה אתרבעון 20191
                     960                                         07.80.02.01960הצעות מחיר/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.ארוחה חלבית בשטחרבעון 20191
                     959                                         07.80.02.01959הצעות מחיר/מסגרת זמןדגל ושלט בע"מדגלון שולחני תשורת סממ"זרבעון 20191
                     959                                         52.50.01.05959מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכיסא ניצברבעון 20191
                     956                                         52.50.01.03956הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                     952                                         07.80.02.45952מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים את"ןרבעון 20191
                     943                                         07.80.02.31943הצעות מחיר/מסגרת זמןאינטרכל הכל לביתפלסטלינהרבעון 20191
                     -                                         07.80.02.45941הצעות מחיר/מסגרת זמןלהדרס בע"מ (אל גאוצ'ו)אירוח גורמי חוץרבעון 20191
                     612                                         07.80.02.40940מפ/ מכרז פומביהוט מערכות תקשורת בע"מ-אילתשירותי טלוויזיה בכבלים באילתרבעון 20191
                     936                                         07.80.02.01936הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)שלטים מרחב שרוןרבעון 20191
                     842                                         07.80.02.01936פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהסדנא נערי מילה מיכאל שמואל אור יהודהרבעון 20191
                     936                                         52.50.01.20936מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהארכת צנרת בבית ליאלרבעון 20191
                     936                                         07.80.02.09936הצעות מחיר/מסגרת זמןטל שולמרק בע"מלכידת נחש ימת"א עמקיםרבעון 20191
                     936                                         07.80.02.01936הצעות מחיר/מסגרת זמןסמל בלייזר בע"מחריטת 3D בקוביית קריסטלרבעון 20191
                     936                                         07.80.02.01936מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מרכישת שוברים עבור יאחב"לרבעון 20191
                     926                                         07.80.02.46927הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון התקנים הישראלימתן עדות בבימ''שרבעון 20191
                     924                                         52.50.03.06924הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת העתקות בע"משרותי צלום העתקה והדפסה מחוז דרוםרבעון 20191
                     920                                         07.80.02.01920הצעות מחיר/מסגרת זמןאפשר - עמותהסדנא נערי מילה קדומים אמנון ברדהרבעון 20191
                     920                                         07.80.02.01920הצעות מחיר/מסגרת זמןק.ש.מ. שיווק ונופשסיור לימודי עבור אח"מרבעון 20191
                     920                                         07.80.02.31920הצעות מחיר/מסגרת זמןסר מוצרי פרסוםחותמות ומחברותרבעון 20191
                     913                                         07.80.02.45913מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מרכישת פולדרים עבור אמ"ש להב רבעון 20191



                     901                                         07.80.02.31901הצעות מחיר/מסגרת זמןמיקי מדבקות 5 בע"ממדבקוות עבור יום יס"מרבעון 20191
                     901                                         07.80.02.31901הצעות מחיר/מסגרת זמןהוביז בע"מתיק גב לרחפן בעבור מתפארבעון 20191
                     900                                         07.80.02.25900הצעות מחיר/מסגרת זמןוולף רוניתהדרכה קב"ןרבעון 20191
                     900                                         07.80.02.25900הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה לפיתוח גני תקווהשכירת אולםרבעון 20191
                     900                                         07.80.02.01900הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן ירוןצילום מגנטים עבור פורימון מגרבעון 20191
                     900                                         07.80.02.01900מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורהרבעון 20191
                     896                                         07.80.02.31896הצעות מחיר/מסגרת זמןאשדוד ים בע"מהזמנת מצוף אלקטרוני לשיטור הימירבעון 20191
                     890                                         07.80.02.46890מפ/ מכרז פומביטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון מצלמת ניקוןרבעון 20191
                     890                                         07.80.02.45890מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות - ק' אג"מ מרכזרבעון 20191
                     896                                         52.50.03.06885מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהזמנה עבור זיט שדותרבעון 20191
                     877                                         07.80.02.46878הצעות מחיר/מסגרת זמןנדלר צפריר ו/או מיכלפירוק והתקנת מצלמה באופנוע רבעון 20191
                     878                                         07.80.02.11878הצעות מחיר/מסגרת זמןקונוס תדמית ותקשורת בע"מהדפסת כרטיסיםרבעון 20191
                     878                                         07.80.02.25878הצעות מחיר/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםשירותי הדפסהרבעון 20191
                     878                                         07.80.02.45878מפ/ מכרז פומביהפיגרףשונותרבעון 20191
                     878                                         07.80.02.09878מש/ מכרז שב"ססופרגז חברה ישראליתהתקנת נק' גז תחנת פתח תקווהרבעון 20191
                     872                                         07.80.02.25872הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעמ כנס אקדמי- הדפסת תכניה לכנסרבעון 20191
                     870                                         07.80.02.01870מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מתשורות לבסיס דרום השרוןרבעון 20191
                     863                                         07.80.02.01863מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20191
                     857                                         07.80.02.38857מח/ מכרז חשכ"לקרביץ 1974 בע"מרכש מציוד משרדי עבור בחירות רבעון 20191
                     847                                         07.80.02.22847הצעות מחיר/מסגרת זמןארליך מעבדות בע"מביהסרבעון 20191
                     842                                         07.80.02.01842פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהפרוייקט נערי מילה שדרות לאה קלימי רבעון 20191
                     842                                         07.80.02.45842הצעות מחיר/מסגרת זמןאי פרינט צילומים והעתקות בע"ממדבקותרבעון 20191
                     841                                         07.80.02.01841הצעות מחיר/מסגרת זמןהמוסד לבטיחות ולגיהותהרצאת בטיחותרבעון 20191
                     -                                         07.80.02.31840הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז קנדהיום ערכים מחלקת מאויימיםרבעון 20191
                     840                                         07.80.02.29840הצעות מחיר/מסגרת זמןסי בוקהדפסהרבעון 20191
                     835                                         07.80.02.31835המ/ הצעת מחיראריז פתרונות סימון ואריזה בע"משקיות חימוםרבעון 20191
                     831                                         07.80.02.01831הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס העיר נתיבות בע"מתמונות זכוכיתרבעון 20191
                     830                                         07.80.02.45830מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"ממחזיקי כרטיס עובד אג"מ ת"רבעון 20191
                     825                                         07.80.02.01825מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלמדליותרבעון 20191
                     702                                         07.80.06.08821הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלות אייל אחים לוי בע"משתילה והובלת בשמת גינהרבעון 20191
                     821                                         07.80.02.01821הצעות מחיר/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהעגלת הובלותרבעון 20191
                     821                                         07.80.02.22821הצעות מחיר/מסגרת זמןגוטמן ברזילי 1983 בע"ממז"פ ציוד למעבדהרבעון 20191
                     819                                         07.80.02.25819הצעות מחיר/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואיציוד רפואירבעון 20191
                     819                                         07.80.02.09819הצעות מחיר/מסגרת זמןאייל ריפסבדיקת בטיחות למעלית תחנת בת יםרבעון 20191
                     833                                         07.80.02.46819מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"מכיסוי לגנרטוררבעון 20191
                     819                                         07.80.02.45819הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מזל - שבתאי סבחשרותי הדפסה לשכת גיוס מחוזירבעון 20191
                     -                                         07.80.02.46819הצעות מחיר/מסגרת זמןעמירה מרפדיית רכבריפוד כסא משרד בסקאירבעון 20191
                     819                                         07.80.02.46819הצעות מחיר/מסגרת זמןעמירה מרפדיית רכבעבודת ריפודרבעון 20191
                     819                                         07.80.02.01819הצעות מחיר/מסגרת זמןסאן הייטק בע"מקופסת זכוכית למודל מודפס בתלת מימדרבעון 20191
                     815                                         07.80.02.01815הצעות מחיר/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.כיבודרבעון 20191
                     813                                         07.80.02.01813מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמהזמנה דגליםרבעון 20191
                     813                                         07.80.02.31813הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שלומי בע"משירותי דפוס עבור שיטור קהילתי מחוז חוףרבעון 20191
                     807                                         07.80.02.31807הצעות מחיר/מסגרת זמןפרצוב א.ד.י בע"מרצועה לכלברבעון 20191
                     803                                         07.80.02.01803מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20191
                     800                                         07.80.02.01800הצעות מחיר/מסגרת זמןטסה שוקולד בע"ממארזים תחנת ראשלצרבעון 20191
                     800                                         07.80.02.01800הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןגרפיקה עבור פלוגה נ"ו עוטף ירבעון 20191
                     724                                         07.80.02.09800הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. כפר קאסם ארנונהרבעון 20191
                     800                                         07.80.02.01800הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר דעבול ו/או חןתמונת לתחנת מעלה אדומיםרבעון 20191
                     800                                         07.80.02.45800הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי נסטל - ירמיאן אביטלזרי במהרבעון 20191
                     800                                         07.80.02.01800הצעות מחיר/מסגרת זמןדנה הראל - דנה הליצנית (בננה)הופעה בפני ילדי הקהילה האתיופיתרבעון 20191
                     796                                         07.80.02.31796מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהברזלים שטוחיםרבעון 20191
                     796                                         07.80.02.22796מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מכרטיסים לבנים להדפסת תעודות מתשאליםרבעון 20191
                     796                                         07.80.02.22796הצעות מחיר/מסגרת זמןרומיכל בע"ממז"פרבעון 20191
                     796                                         07.80.02.45796מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                     796                                         07.80.02.46796הצעות מחיר/מסגרת זמןלול טי. וי בע"משקיות איטום סוללות למניעת שריפהרבעון 20191
                     794                                         07.80.02.01794מש/ מכרז שב"סספר לכל שיווק והפצה בע"מספריםרבעון 20191
                     791                                         07.80.02.01791מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מספרים לשוטרים מצטיינים לשכת ממרבעון 20191
                     790                                         07.80.04.81790הצעות מחיר/מסגרת זמןט.ד. טכנו דורון 1990 בעהקרן להלבנת הוןרבעון 20191
                     790                                         07.80.02.01790הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילההדפסת פנקסים מג'דל כרוםרבעון 20191
                     790                                         07.80.02.45790הצעות מחיר/מסגרת זמןטריקלי 3000 בע"מרכש חולצות עבור אנשי תפעול להב באירועים להבייםרבעון 20191
                     786                                         52.50.03.06786מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20191
                     784                                         07.80.02.31784מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשק חולרבעון 20191
                     793                                         07.80.02.31783מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממז"פ תחנת אופקיםרבעון 20191
                     786                                         07.80.02.31783מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משיטור עירוני - תחנת באר-שבערבעון 20191
                     -                                         07.80.02.45781פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי בנימין + משל"ט לאילתרבעון 20191
                     775                                         07.80.02.41775הצעות מחיר/מסגרת זמןתים נטקוםתיקוןרבעון 20191
                     772                                         52.50.01.05772מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"ממגינים לפורשים שפרעםרבעון 20191
                     660                                         07.80.02.01770הצעות מחיר/מסגרת זמןקרנות השוטריםיום השוטררבעון 20191
                     760                                         07.80.02.09761מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום תחנת לודרבעון 20191
                     761                                         07.80.02.31761הצעות מחיר/מסגרת זמןהיי סטנדרט בע"מפנס למתפארבעון 20191
                     585                                         07.80.02.01761הצעות מחיר/מסגרת זמןמיכאל כהןתיקון חצוצרהרבעון 20191
                     761                                         52.50.01.05761מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןערכות בלוטוס עבור מנהלת לחברה הערביתרבעון 20191
                     760                                         07.80.02.01760הצעות מחיר/מסגרת זמןיד ושםכיבוד ליום עיוןרבעון 20191
                     -                                         07.80.02.45755הצעות מחיר/מסגרת זמןחוסייסי נורה - המטבח של נורהארוחת צהריים ליאח"הרבעון 20191
                     755                                         07.80.02.01755הצעות מחיר/מסגרת זמןדי וי דיגיטל ויז'ן בע"ממצלמת רכב עבור מחוז חוףרבעון 20191
                     750                                         07.80.02.41750מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20191
                     750                                         07.80.02.31750הצעות מחיר/מסגרת זמןהגברים של רתע בע"מתיק ציוד ירירבעון 20191
                     750                                         07.80.02.25750הצעות מחיר/מסגרת זמןהאגודה הישראלית למחקר תחבורההשתתפות בכנסרבעון 20191
                     750                                         07.80.02.01750הצעות מחיר/מסגרת זמןאסולין אלעזר רועי - פרזנטחולצותרבעון 20191
                     -                                         07.80.02.01749מפ/ מכרז פומבימתנות פור אולאוזניות בלוטוסרבעון 20191
                     749                                         07.80.02.31749מפ/ מכרז פומביסי אי אי תעשיות בע"מנרתיק פנימי פולימרירבעון 20191
                     749                                         07.80.02.38749הצעות מחיר/מסגרת זמןשלטי המעצב(מומי)רולאפ לבחירות מבצעיםרבעון 20191
                     410                                         52.50.01.05749מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20191
                     747                                         07.80.02.01747הצעות מחיר/מסגרת זמןהמוסד לבטיחות ולגיהותהרצאה בנושא בטיחות וגהות במסגרת כנס סיכום שנה תפעורבעון 20191
                     745                                         07.80.02.31745הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מכספתרבעון 20191
                     743                                         07.80.02.45743הצעות מחיר/מסגרת זמןצילומעתיק בעמתיקון מכונת צילוםרבעון 20191
                     741                                         52.50.01.03741מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                     732                                         07.80.02.46732הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ט. שירותים משפטייםגרירה ואחסנת רכברבעון 20191
                     731                                         07.80.02.01731מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות עבור מחלקת חרוםרבעון 20191
                     730                                         07.80.02.22730הצעות מחיר/מסגרת זמןד.ש לאופר שיווק בע"מכבל חשמלי+שקע +תקרבעון 20191
                     728                                         07.80.02.17728הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א.ש. מסעדות בע"מאירוח נציגים מחו"לרבעון 20191
                     720                                         07.80.02.01720מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהסעות לכנס שנתירבעון 20191
                     716                                         07.80.02.22716מש/ מכרז שב"סמצג בע"משונותרבעון 20191



                     708                                         07.80.02.25708מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורXPRHOרבעון 20191
                     702                                         07.80.02.01702מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"מתשורות לפורשיםרבעון 20191
                     702                                         07.80.02.09702הצעות מחיר/מסגרת זמןבטיחות והנדסה - יעקוביאןבדיקת מעלית משא בבסיס בהרבעון 20191
                     702                                         07.80.02.25702הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאור ולך בע"משירותי הדפסהרבעון 20191
                     702                                         07.80.02.01702הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מעציציםרבעון 20191
                     702                                         07.80.02.09702מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהעתקת מזגן בימ"ר מחוז יםרבעון 20191
                     702                                         07.80.02.01702פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהפרוייקט נערי מילה פרדסיה - רבעון 20191
                     702                                         07.80.02.22702הצעות מחיר/מסגרת זמןביו-לב בעמממסיםרבעון 20191
                     702                                         07.80.02.45702מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20191
                     702                                         07.80.02.22702הצעות מחיר/מסגרת זמןקירור פלדמן ל.א. (2004)תיקון חדר קירוררבעון 20191
                     702                                         07.80.02.01702פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהפרוייקט נערי מילה רובין טל ושרון בן עוזיאלרבעון 20191
                     702                                         07.80.02.46702מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)רכש מדבקותרבעון 20191
                     702                                         07.80.02.01702הצעות מחיר/מסגרת זמןאי.די.אס. פתרונות דיגישירותי הדפסה מרכזרבעון 20191
                     700                                         07.80.02.46700הצעות מחיר/מסגרת זמןאיר פרוטקטרכש עבור טכנולוגיות את"ןרבעון 20191
                     743                                         52.50.03.06700הצעות מחיר/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20191
                     700                                         07.80.02.01700הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורון שמשונית עבור פלוגה כט מגב עוטף ירבעון 20191
                     700                                         07.80.02.01700הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית רחובותסדנה מחוז מרכזרבעון 20191
                     700                                         07.80.02.01700הצעות מחיר/מסגרת זמןהשטיח המעופף בע"משכירת אולם לטובת סדנא ספרבעון 20191
                     700                                         07.80.02.01700הצעות מחיר/מסגרת זמןבולוס נאילתשורות למצטיינים ת. נצרת עליתרבעון 20191
                     697                                         07.80.02.25697הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי.אס.פי פיטנסתיקון מכשיר כושררבעון 20191
                     632                                         07.80.02.22697הצעות מחיר/מסגרת זמןפיקוטק - בע"ממז"פרבעון 20191
                     684                                         52.50.01.05684מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מרכש ספריםרבעון 20191
                     680                                         07.80.02.31680הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהוכרטיסי ביקוררבעון 20191
                     680                                         07.80.02.31680הצעות מחיר/מסגרת זמןמספנות ישראל בע"מפורום מערך השירותרבעון 20191
                     679                                         07.80.02.22679הצעות מחיר/מסגרת זמןמושליון חמצן ירושליםווסת חנקן למז"פרבעון 20191
                     679                                         07.80.02.01679מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות משל"ט את"ןרבעון 20191
                     679                                         07.80.02.22679הצעות מחיר/מסגרת זמןסיסדו בע"מתיקון ובדיקה לערכות שמע/דיבור קשררבעון 20191
                     679                                         07.80.02.46679הצעות מחיר/מסגרת זמןדרמוני אלקטרוקופי בעמכרטיסי ביקוררבעון 20191
                     676                                         07.80.02.31676הצעות מחיר/מסגרת זמןהדר תעשיות דפוסשירות הדפסות - אג"מ מחוז חוףרבעון 20191
                     -                                         07.80.02.25675הצעות מחיר/מסגרת זמןחב' להגנת הטבעפע' צוערי קק"צ - חינוךרבעון 20191
                     660                                         07.80.02.46660מפ/ מכרז פומביטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון מצלמהרבעון 20191
                     660                                         07.80.02.46660מפ/ מכרז פומביטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון מצלמת ניקון D5300רבעון 20191
                     678                                         07.80.02.46660מפ/ מכרז פומביטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון מצלמה NIKON D90רבעון 20191
                     657                                         07.80.02.25657מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מסיגנט וסייבררבעון 20191
                     655                                         07.80.02.22655הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטחוברותרבעון 20191
                     655                                         52.50.03.06655מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                     651                                         07.80.02.01651מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלי לאום יצוגיים לטקסים במטארבעון 20191
                     649                                         07.80.02.31649הצעות מחיר/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהכבל למאוימיםרבעון 20191
                     644                                         07.80.02.01644הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מבט מיכאל ירוסקישירות הדפסות - מחוז חוףרבעון 20191
                     644                                         07.80.02.46644הצעות מחיר/מסגרת זמןבריח סדן תעשיית כספות ומיגון בע"מתיקון כספת לימ"ר את"ןרבעון 20191
                     320                                         07.80.02.45640הצעות מחיר/מסגרת זמןבני גוש עציוןביקור במוזיאוןרבעון 20191
                     635                                         07.80.02.31635הצעות מחיר/מסגרת זמןרומיכל בע"ממד טמפ' ומזרקיםרבעון 20191
                     632                                         07.80.02.01632מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות למצטיינים מתפארבעון 20191
                     630                                         07.80.02.01630פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסרט בסינמה סיטי (שח"מ וסטודנטיותרבעון 20191
                     623                                         52.50.01.08623הצעות מחיר/מסגרת זמןטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מהלבנת הוןרבעון 20191
                     613                                         07.80.02.46613הצעות מחיר/מסגרת זמןקרסו מוטורסבדיקת רכב לאחר ת.ד.רבעון 20191
                     619                                         07.80.02.31613מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מיס"מ לכישרבעון 20191
                     608                                         07.80.02.46608מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)רכש שמשונית כולל טבעותרבעון 20191
                     -                                         07.80.02.56603מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"משכירת אוטובוסרבעון 20191
                     600                                         07.80.02.31600הצעות מחיר/מסגרת זמןאלהאם אלכמלאתהרצאהרבעון 20191
                     600                                         07.80.02.25600הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית בת-יםהשכרת מקום לימי עיוןרבעון 20191
                     -                                         07.80.02.31600הצעות מחיר/מסגרת זמןאינגלייש קייק בע"מכיבוד ספכ אבטחהרבעון 20191
                     -                                         07.80.02.01600הצעות מחיר/מסגרת זמןאינגלייש קייק בע"מכיבוד ספכ אבטחהרבעון 20191
                     600                                         07.80.02.25600הצעות מחיר/מסגרת זמןבן מיור גליתהרצאהרבעון 20191
                     600                                         07.80.02.01600מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברעטים לצורך קורס יועמשרבעון 20191
                     597                                         07.80.02.01597הצעות מחיר/מסגרת זמןאי פרינט צילומים והעתקות בע"מרולאפרבעון 20191
                     597                                         07.80.02.25597הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטהדפסת רולפ לכנס אקדמי - בית מורשת מרבעון 20191
                     594                                         07.80.02.45594מפ/ מכרז פומביאביזר סנטר סחר 2002 בע"מאספקה והתקנה של וילונותרבעון 20191
                     585                                         07.80.02.46585הצעות מחיר/מסגרת זמןפוינטר טלוקיישן בע"מבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20191
                     585                                         07.80.02.45585הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס רפיהדפסת פנקסי כיסרבעון 20191
                     585                                         07.80.02.01585הצעות מחיר/מסגרת זמןטלרז ל.א יבוא ושיווקשילוטרבעון 20191
                     584                                         07.80.02.01584הצעות מחיר/מסגרת זמןשטראוס מים בע"מסנן ונורה למכשיר תמי 4 בתזמורת רבעון 20191
                     583                                         07.80.02.22583הצעות מחיר/מסגרת זמןסיגמה ישראל לכימיקליםכימיקל לדנ"ארבעון 20191
                     583                                         07.80.02.46583הצעות מחיר/מסגרת זמןקרסו מוטורסבדירת רכב לאחר ת.ד.רבעון 20191
                     580                                         07.80.02.22580הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש כיסוי אייפדרבעון 20191
                     580                                         07.80.02.46580מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש סוללותרבעון 20191
                     573                                         07.80.02.25573הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מכרטיסרבעון 20191
                     573                                         07.80.02.46573הצעות מחיר/מסגרת זמןארט יודאיקהשי סמלי לפתיחת יחידהרבעון 20191
                     572                                         07.80.02.45572הצעות מחיר/מסגרת זמןהום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"משיפור סביבת עבודה לשכת ממזרבעון 20191
                     562                                         07.80.02.25562הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאור ולך בע"משלטרבעון 20191
                     562                                         07.80.02.01562מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורותרבעון 20191
                     562                                         07.80.02.31562הצעות מחיר/מסגרת זמןגיא ייעוץ שיווק והדרכהבובה למומרבעון 20191
                     560                                         07.80.02.42560הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת אמא אגריפס בע"מנציגיםרבעון 20191
                     551                                         07.80.02.01551מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מאיסוףרבעון 20191
                     550                                         07.80.04.81550הצעות מחיר/מסגרת זמןקוצר נוימן שמאות כללית בע"מהלבנת הוןרבעון 20191
                     550                                         07.80.02.01550הצעות מחיר/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.כיבוד עבור חטיבת המבצעיםרבעון 20191
                     541                                         07.80.02.01541מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמסגרות תשורה לכנס סיכום שנת העבודה רבעון 20191
                     -                                         07.80.02.31540הצעות מחיר/מסגרת זמןגלריה מור - איתח אליהומסגור תעודות מחוז מרכזרבעון 20191
                     538                                         07.80.02.01538הצעות מחיר/מסגרת זמןצילומעתיק בעמתיקון מכונת צילוםרבעון 20191
                     535                                         07.80.02.31535הצעות מחיר/מסגרת זמןאשדוד ים בע"מהזמנת רשת הרמת מסמכים לשיטור הימירבעון 20191
                     535                                         07.80.02.46535הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת שגריר שירותי רכבגרירה ואחסנת רכברבעון 20191
                     527                                         07.80.02.01527הצעות מחיר/מסגרת זמןט.ד. טכנו דורון 1990 בעעגלהרבעון 20191
                     527                                         07.80.02.46527הצעות מחיר/מסגרת זמןאוריקון בע"מסוללה עבור את"ןרבעון 20191
                     527                                         07.80.02.01527הצעות מחיר/מסגרת זמןבזק שיווק ל.מ. בע"מחולצות לפרוייקט 100לברבעון 20191
                     527                                         07.80.02.01527הצעות מחיר/מסגרת זמןב.ח. מיקו שיווק בע"מדגלונים עבור ר' יאל"כרבעון 20191
                     525                                         07.80.02.25525הצעות מחיר/מסגרת זמןבית לוחמי הגטאותביקור בבית לוחמי הגטאות תרבעון 20191
                     510                                         07.80.02.25525הצעות מחיר/מסגרת זמןבית לוחמי הגטאותביקור בית לוחמי הגטאות שפרעםרבעון 20191
                     525                                         07.80.02.25525הצעות מחיר/מסגרת זמןבית לוחמי הגטאותביקור בבית לוחמי הגטאות תרבעון 20191
                     520                                         07.80.02.13520הצעות מחיר/מסגרת זמןתעבורה וסקרים בע"ממנוי שנתי למחירון רכב 2019רבעון 20191
                     515                                         07.80.02.01515הצעות מחיר/מסגרת זמןקונוס תדמית ותקשורת בע"מהדפסהרבעון 20191
                     515                                         07.80.02.21515מפ/ מכרז פומביפריוטקס בע"ממקל תאורה עבור מחוז ירושליםרבעון 20191
                     512                                         07.80.02.38512הצעות מחיר/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.כיבוד עבור פורום מורחב בנושא הבחירותרבעון 20191
                     509                                         07.80.02.45509הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מרכש מקלדת ערביתרבעון 20191



                     509                                         07.80.02.45509הצעות מחיר/מסגרת זמןעולם הבית בע"ממשקליםרבעון 20191
                     494                                         07.80.02.01504מפ/ מכרז פומביקלמן ברמן בע"מדגלי לאוםרבעון 20191
                     503                                         07.80.02.01503הצעות מחיר/מסגרת זמןהדר תעשיות דפוסשירות הדפסה - אג"ת מחוז חוףרבעון 20191
                     501                                         07.80.02.01501מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמחסןרבעון 20191
                     497                                         07.80.02.09501מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום בינוי אתרבעון 20191
                     500                                         07.80.02.25500הצעות מחיר/מסגרת זמןבית בן גוריוןהדרכה קק''צרבעון 20191
                     500                                         07.80.02.01500הצעות מחיר/מסגרת זמןמאפיית שיפון פלוסכיבודרבעון 20191
                     450                                         07.80.02.01500הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז מורשת יהדות בבלסדנא נערי מילה מיכאל שמואל אור יהודהרבעון 20191
                     500                                         07.80.02.01500הצעות מחיר/מסגרת זמןשגעון של שולחןעזרים ליום יחידה רכישה חד פעמיתרבעון 20191
                     500                                         07.80.02.22500הצעות מחיר/מסגרת זמןמוניטיןמסגרות מיוחדות ע"פ איפיון יחידהרבעון 20191
                     500                                         07.80.02.11500הצעות מחיר/מסגרת זמןספוטקהדפסת מדבקותרבעון 20191
                     500                                         07.80.02.01500הצעות מחיר/מסגרת זמןמגן דוד אדוםפרוייקט נערי מילה קמן אבטחה ורישוירבעון 20191
                     500                                         07.80.02.31500הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטהדפסת רולאפיםרבעון 20191
                     500                                         07.80.02.25500הצעות מחיר/מסגרת זמןפלט שירותי דפוס בע"מהדפסהרבעון 20191
                     499                                         07.80.02.22499הצעות מחיר/מסגרת זמןליאור בני צדוק שירזי בע"משונותרבעון 20191
                     495                                         07.80.02.01495הצעות מחיר/מסגרת זמןבית התפוצותסיור ספ"כרבעון 20191
                     495                                         07.80.02.01495הצעות מחיר/מסגרת זמןלביא אושר פני - דודאכיבוד לישיבות משל"ט ת"ארבעון 20191
                     490                                         07.80.02.01490הצעות מחיר/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"מרכש ציוד עבור בסיס הפעלת מתנדבים יואברבעון 20191
                     486                                         07.80.02.01486מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מתשורות לאירוע מג"ב מרכזרבעון 20191
                     484                                         52.50.03.06484פו/ פטור ועדהאקסס ליירס - פורטנוקסרכש רישוי מוצר NAC .רבעון 20191
                     483                                         07.80.02.41483מפ/ מכרז פומביבנדא מגנטיק בעמשונותרבעון 20191
                     479                                         52.50.03.06481מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסךרבעון 20191
                     474                                         52.50.03.06481מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסךרבעון 20191
                     464                                         07.80.02.30481מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסךרבעון 20191
                     283                                         52.50.03.06481מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסות סיגנט רד בינתרבעון 20191
                     480                                         07.80.02.01480הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס ראשון עמאר שמעון בע"מהדפסת גלויות ברכה לחג הפסחרבעון 20191
                     480                                         07.80.02.40480הצעות מחיר/מסגרת זמןסנטרוניקסתיקון מיקסררבעון 20191
                     -                                         07.80.02.31478הצעות מחיר/מסגרת זמןאחים שרבט(1989) בניה והשקעות בעכלכלהרבעון 20191
                     472                                         07.80.02.09472פו/ פטור ועדהוימאזור בעמתיקון עינית מחסום תחנת פתח תקווהרבעון 20191
                     468                                         07.80.02.01468הצעות מחיר/מסגרת זמןקודארט סחר בע"מתשורותרבעון 20191
                     468                                         07.80.02.45468מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורותרבעון 20191
                     468                                         07.80.02.01468מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות עבור כנס תקציבאיםרבעון 20191
                     468                                         07.80.02.25468הצעות מחיר/מסגרת זמןמקאן תל אביב בע"מכנס נשים בחזיתרבעון 20191
                     464                                         07.80.02.45464הצעות מחיר/מסגרת זמןאקיפ החברה לציוד מלונאי בעמעגלת שירות להובלת מזוןרבעון 20191
                     462                                         07.80.02.31462הצעות מחיר/מסגרת זמןנגישות ישראלהנגשת עמודים בחוברתרבעון 20191
                     460                                         07.80.02.45460מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש תוכנהרבעון 20191
                     456                                         52.50.03.06456הצעות מחיר/מסגרת זמןסייטק בע"ממרכך מים עבור מדיחרבעון 20191
                     -                                         07.80.02.22455מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מסרטי סימוןרבעון 20191
                     450                                         07.80.02.45450הצעות מחיר/מסגרת זמןקריוקי פסנתר-שמואל תומר+חגבי נתנאלהקלטת שיררבעון 20191
                     -                                         07.80.02.43450הצעות מחיר/מסגרת זמןמשרד ראש הממשלהרשיוןרבעון 20191
                     449                                         07.80.02.31449הצעות מחיר/מסגרת זמןאלי כהן הדברות בע"מהדברת מזיקיםרבעון 20191
                     445                                         07.80.02.01445הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטהדפסהרבעון 20191
                     442                                         07.80.02.31442הצעות מחיר/מסגרת זמןארליך מעבדות בע"מסוללה ומטען למצלמת ניקון ליחצרבעון 20191
                     440                                         52.50.01.05440מפ/ מכרז פומביחגור בעמתשורהרבעון 20191
                     -                                         07.80.02.56431המ/ הצעת מחירUBR ENTERPRISESרכש דורגלי האריסרבעון 20191
                     430                                         07.80.02.01430הצעות מחיר/מסגרת זמןכלי זמר בע"מפדל לתוףרבעון 20191
                     428                                         07.80.02.46428הצעות מחיר/מסגרת זמןגרר ברק הצפון בע"מגרירת קטנוערבעון 20191
                     427                                         07.80.02.01427הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז קהילתי נצרת עיליתשכירת אולם לטובת כנס סיכום שנתי רבעון 20191
                     431                                         07.80.02.31427מפ/ מכרז פומביטופ גאן בשטח- גיל מרישרוךרבעון 20191
                     424                                         07.80.02.21424מפ/ מכרז פומביאופטימיקס בע"מעדשה 16 מ"מ LENSAGON BHR16012S12רבעון 20191
                     422                                         07.80.02.31422מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשק חולרבעון 20191
                     421                                         07.80.02.01421הצעות מחיר/מסגרת זמןאורית רייטרמבדקי מיוןרבעון 20191
                     393                                         07.80.02.46421הצעות מחיר/מסגרת זמןמוסך המספנות בע''מבדיקת רכב לאחר ת.ד.רבעון 20191
                     421                                         07.80.02.01421מפ/ מכרז פומבישוגוןתשורה לפורשיםרבעון 20191
                     421                                         07.80.02.29421הצעות מחיר/מסגרת זמןצחובוימגןרבעון 20191
                     380                                         07.80.02.01420הצעות מחיר/מסגרת זמןדראם ביתתיק מצילות לתזמורת מ''ירבעון 20191
                     411                                         07.80.02.01411מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מרכישת שוברים ליח' 105רבעון 20191
                     410                                         07.80.02.29410הצעות מחיר/מסגרת זמןטלרז ל.א יבוא ושיווקחולצת דרייפיט לבנה כולל הדפס גברבעון 20191
                     410                                         07.80.02.25410מפ/ מכרז פומביהפיגרףגביעים לתחרות בפנמיות המשטרהרבעון 20191
                     410                                         07.80.02.01410הצעות מחיר/מסגרת זמןעידו שקדי - פנדורה הפקותהפקת סרטוןרבעון 20191
                     410                                         07.80.02.01410מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים עבור מג'דל כרוםרבעון 20191
                     410                                         07.80.02.31410הצעות מחיר/מסגרת זמןנ.מ. פוטוגרפיקס בע"משירות חריטה - אג"מ מחוז חוףרבעון 20191
                     374                                         07.80.02.01410הצעות מחיר/מסגרת זמןאי פרינט צילומים והעתקות בע"ממדבקותרבעון 20191
                     410                                         07.80.02.25410הצעות מחיר/מסגרת זמןהתאגדות מהנדסי חשמלכנס מהנדסי חשמלרבעון 20191
                     401                                         07.80.02.01401הכ / התחייבות כספיתהרשות הארצית לכבאות והצלהחילוץ מעליתרבעון 20191
                     400                                         07.80.02.01400הצעות מחיר/מסגרת זמןויז'ואל מדיה גרניק ארזתשורהרבעון 20191
                     400                                         07.80.02.29400הצעות מחיר/מסגרת זמןחמת גדר בע"מסיוררבעון 20191
                     400                                         07.80.02.29400הצעות מחיר/מסגרת זמןישראלוף - מיקי -מלקיאלסדנארבעון 20191
                     400                                         07.80.02.31400המ/ הצעת מחירהמרכז הארצי למנעלנות מקצועיתפריצות מנעולים - מחוז מרכזרבעון 20191
                     -                                         07.80.02.57400הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת מעלה גלבוע- חוות הרוחסיוררבעון 20191
                     -                                         07.80.02.01398הצעות מחיר/מסגרת זמןאברסט פרסום - צורי ללוש הדפסת חולצות אבטחהרבעון 20191
                     -                                         07.80.02.31396פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בינוי יחידת סלערבעון 20191
                     395                                         07.80.02.25395הצעות מחיר/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואיתיקון מכשור רפואירבעון 20191
                     393                                         07.80.02.30393מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקרבעון 20191
                     390                                         07.80.02.31390הצעות מחיר/מסגרת זמןשלטי המעצב(מומי)פרספקס לאבטחהרבעון 20191
                     384                                         07.80.02.01384מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אוררכש ספרים מחוז צפוןרבעון 20191
                     380                                         07.80.06.08380הצעות מחיר/מסגרת זמןשוגוןשירותי תפירה כולל הדפסהרבעון 20191
                     379                                         07.80.02.01379מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורותרבעון 20191
                     374                                         07.80.02.31374הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)הדפסה ע"ג חולצותרבעון 20191
                     370                                         07.80.02.01370פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםהדרכהרבעון 20191
                     351                                         07.80.02.01351הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטתשורותרבעון 20191
                     351                                         07.80.02.45351מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מצימדנים + בקבוקי שתיהרבעון 20191
                     351                                         07.80.02.01351הצעות מחיר/מסגרת זמןהסמל - 8מסגור תעודות את"ן מרכזרבעון 20191
                     351                                         07.80.02.01351הצעות מחיר/מסגרת זמןפרי כפרי סוכנות שחקים בע"מייצוג עבור מרצהרבעון 20191
                     350                                         07.80.02.01350הצעות מחיר/מסגרת זמןפלג נירכניסה לכנס חדשנותרבעון 20191
                     347                                         07.80.02.45347הצעות מחיר/מסגרת זמןאנטנות רצוןמצלמת כיפהרבעון 20191
                     406                                         07.80.02.31342מפ/ מכרז פומביטופ גאן בשטח- גיל מרישרוךרבעון 20191
                     342                                         07.80.02.01342מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20191
                     340                                         07.80.02.31340הצעות מחיר/מסגרת זמןסולמות חגית (1990) בע"מסולם אלומניוםרבעון 20191
                     340                                         52.50.01.03340מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מחדר כושר במערת המכפלהרבעון 20191
                     337                                         07.80.02.31337הצעות מחיר/מסגרת זמןפולי שק בע"מתשלום הצמדהרבעון 20191
                     333                                         07.80.02.01333מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים משלט מרכזרבעון 20191
                     330                                         07.80.02.01330הצעות מחיר/מסגרת זמןקרנות השוטריםיום יחידה אחמ שרוןרבעון 20191



                     328                                         07.80.02.31328מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                     325                                         07.80.02.31325הצעות מחיר/מסגרת זמןעמיסל - עמית תעשיות בע"מייצור סוללה עבור ערכת תאורהרבעון 20191
                     323                                         07.80.02.01323הצעות מחיר/מסגרת זמןהמספק המרכזי בע"מרכש פוליטרולרבעון 20191
                     315                                         07.80.02.45315פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהיום יחידה מחוז מרכזרבעון 20191
                     309                                         07.80.02.46309הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון ומוסך המהנדסים בע''מבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20191
                     302                                         07.80.02.29302מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנה+ציוד נילווהרבעון 20191
                     300                                         07.80.02.25300מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורה למדריכי קורס פראמדיקרבעון 20191
                     300                                         07.80.02.01300הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מהזמנת צמחים לט"ו בשבט.רבעון 20191
                     300                                         07.80.02.01300הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20191
                     233                                         07.80.02.09300הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. קציר-חריש ארנונהרבעון 20191
                     300                                         07.80.02.46300הצעות מחיר/מסגרת זמןקטיעי צמרת ד.ק מאפיותועדת בטיחותרבעון 20191
                     300                                         07.80.02.45300מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרתשורותרבעון 20191
                     300                                         07.80.02.01300הצעות מחיר/מסגרת זמןעמותת יפת"ח היכל התרבותשירות אבטחה - מחוז חוףרבעון 20191
                     300                                         07.80.02.01300מפ/ מכרז פומביהפיגרףמגם למומרבעון 20191
                     300                                         07.80.02.11300הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטחותמות עבור לשכת ר' את"לרבעון 20191
                     293                                         07.80.02.01293מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות למצטייניםרבעון 20191
                     293                                         07.80.02.01293הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שילובים.גלויות לימי הולדת- מת"ח נתניהרבעון 20191
                     293                                         07.80.02.01293הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטתמונהרבעון 20191
                     292                                         07.80.02.46292הצעות מחיר/מסגרת זמןאס.או.אס. שרותי רכב בע"מבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20191
                     289                                         07.80.02.31285מפ/ מכרז פומביטופ גאן בשטח- גיל מרישרוךרבעון 20191
                     281                                         07.80.02.30281מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקרכש עבור ביה"ס למערך ישובים ומתנדביםרבעון 20191
                     276                                         52.50.01.05276הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ש המאפייה להביםסיור לימודי - ארוחת בוקררבעון 20191
                     275                                         07.80.02.01275מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לשוטרות ת.שפרעםרבעון 20191
                     270                                         07.80.02.01270הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז למורשת מלחמת ששת הימיםסדנא נערי מילה רמלה בגבעת התחמושתרבעון 20191
                     262                                         07.80.02.31262הצעות מחיר/מסגרת זמןרומיכל בע"מאשלגן למעבדות חבלהרבעון 20191
                     267                                         07.80.02.46260מפ/ מכרז פומביטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון מצלמת ניקון 7100Dרבעון 20191
                     260                                         07.80.02.29260הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון לאונרדו ארט מלונות פתאלסדנארבעון 20191
                     254                                         52.50.01.05254מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                     234                                         07.80.02.25234הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאור ולך בע"מהדפסותרבעון 20191
                     234                                         07.80.02.45234הצעות מחיר/מסגרת זמןגלברט עדי ו/או ערןדוכני מכירות יום האישהרבעון 20191
                     -                                         07.80.02.13234הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי.סי.טי. מעבדות שמנים 1995 בע"ממשאבת דגימה לשמןרבעון 20191
                     230                                         07.80.02.40230מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממולטימדיהרבעון 20191
                     224                                         07.80.02.01224הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מתשורה לפורשתרבעון 20191
                     220                                         07.80.02.09220מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון מחסום קל מחוז י-םרבעון 20191
                     218                                         07.80.02.31218מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשטיח גומי לשולחן עבודהרבעון 20191
                     211                                         52.50.01.03211מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנה+ציוד נילווהרבעון 20191
                     -                                         07.80.02.45211מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלמגן אבןרבעון 20191
                     204                                         07.80.02.31204מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מחדר נשק רמת נגברבעון 20191
                     199                                         07.80.02.01199מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20191
                     199                                         07.80.02.01199הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטתמונהרבעון 20191
                     187                                         07.80.02.25187הצעות מחיר/מסגרת זמןמיילם אוף מיו (מ.א.מ)סרטוןרבעון 20191
                     176                                         07.80.02.01176מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלט לוקובונדרבעון 20191
                     176                                         07.80.02.29176מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלט לוקובונדרבעון 20191
                     176                                         07.80.02.22176הצעות מחיר/מסגרת זמןל.כ.בע"מבודק מצבריםרבעון 20191
                     170                                         07.80.02.01170הצעות מחיר/מסגרת זמןאבי אוחיוןמתנה לפרידה מהסמפכ"לרבעון 20191
                     168                                         07.80.02.01168מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20191
                     167                                         07.80.02.01167מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורה למשתחרריםרבעון 20191
                     164                                         07.80.02.01164הצעות מחיר/מסגרת זמןארט יודאיקהתשורהרבעון 20191
                     150                                         07.80.02.22150מפ/ מכרז פומביארליך מעבדות בע"מביהסרבעון 20191
                     150                                         07.80.02.01150מפ/ מכרז פומבימלכות וקסברגר בע"מתשורהרבעון 20191
                     142                                         07.80.02.01142מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה לפורשרבעון 20191
                     140                                         07.80.02.29140מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורספררבעון 20191
                     140                                         07.80.02.01140הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחי תשורה לפרידה מראש אתרבעון 20191
                     138                                         07.80.02.30138מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20191
                     133                                         07.80.02.01133מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה למקבל דרגהרבעון 20191
                     129                                         07.80.02.25129הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי.אס.פי פיטנסידית למכשיר כושררבעון 20191
                     120                                         07.80.02.01120הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב אדיר מרכז מבקרים בע''מסיור / ביקור ביקברבעון 20191
                     120                                         07.80.02.25120הצעות מחיר/מסגרת זמןבית זנאתיפעילות חינוכיתרבעון 20191
                     117                                         07.80.02.01117הצעות מחיר/מסגרת זמןהסמל - 8תשורהרבעון 20191
                     116                                         07.80.02.01116מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20191
                     -                                         07.80.02.31114מפ/ מכרז פומביטופ גאן בשטח- גיל מרישרוך פלסטיק ספירלי שחור לאקדחרבעון 20191
                     103                                         07.80.02.31103הצעות מחיר/מסגרת זמןבלגן אור יהודה בע"מרכש תשורות עבור מגזר חרדי קשרי קהילהרבעון 20191
                       99                                           07.80.02.0199מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה ר' אג"תרבעון 20191
                       81                                           07.80.02.3181מפ/ מכרז פומביסי אי אי תעשיות בע"מנרתיק פנימי פולימרירבעון 20191
                       81                                           07.80.02.1181הצעות מחיר/מסגרת זמןקניזו שלמה -קו המיםתחזוקת לעמדת ריכוךרבעון 20191
                       80                                           07.80.02.0180הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטתמונהרבעון 20191
                       70                                           07.80.02.0170הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מזר פרחיםרבעון 20191
                     -                                           07.80.02.3166הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שלומי בע"משירות הדפסה - אג"מ מחוז חוףרבעון 20191
        63,255,000                             07.80.02.1363,256,000הכ / התחייבות כספיתענבל חברה לביטוח בע"מביטוח ענבלרבעון 20192
        26,109,129                             07.80.02.2926,144,033מח/ מכרז חשכ"לפוליסיטי בע"מתשלום רבעוני קבוע + הצמדה רבעון 20192
        13,043,778                             07.80.03.0313,155,388מפ/ מכרז פומבישלג לבן (1986) בע"מאבטחת מעברי עוטף ירושלים גזרה צפוניתרבעון 20192
        12,916,385                             07.80.03.0312,916,397מפ/ מכרז פומביטי אנד אם  סער בטחון בע"מאבטחת מעברי עוטף י-ם גזרה דרומיתרבעון 20192
        12,007,269                             07.80.02.2912,026,882מח/ מכרז חשכ"לפוליסיטי בע"מתשלום רבעוני-חברת פוליסטירבעון 20192
        11,213,332                             07.80.02.0911,358,000הכ / התחייבות כספיתענבל חברה לביטוח בע"מביטוח ענבלרבעון 20192
                     -                             07.80.02.5910,285,303מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 101 קיה סיד 5 דלתותרבעון 20192
          3,960,000                               07.80.02.139,000,000הכ / התחייבות כספיתענבל חברה לביטוח בע"מביטוח ענבלרבעון 20192
                     -                               07.80.06.018,490,691מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 68 סקודה אוקטביהרבעון 20192
          8,419,017                               07.80.02.048,435,049מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתשירותי הסעדה מחוז צפון 2019רבעון 20192
                     -                               07.80.06.018,344,010מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 44 סיטרואן ג'אמפי ארוךרבעון 20192
                     -                               07.80.02.597,203,788מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 32 היילקסרבעון 20192
          6,260,107                               07.80.02.046,266,446מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןמתן שירותי הסעדה במחוזות ירושלים ושי שכול ב רבעון 20192
                     -                               07.80.06.014,614,760מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 127 קטנועיםרבעון 20192
          4,409,676                               07.80.02.044,610,249מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מ מתן שירותי הסעדה במחוזות ירושלים ושי אשכול א רבעון 20192
                     -                               07.80.02.594,433,276מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 37 ברלינגורבעון 20192
          4,151,092                               52.50.01.204,210,722פו/ פטור ועדהברן ישראל בע"משירותי פיקוח וניהול פרויקטים בכל הארץרבעון 20192
          3,130,137                               07.80.02.044,095,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדהרבעון 20192
             130,450                               07.80.02.594,077,320מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 20 היילקסרבעון 20192
          3,627,049                               07.80.02.043,807,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"משרותי הסעדה מחוז ת"א - ארוחה בשריתרבעון 20192
          3,668,967                               07.80.02.043,668,969מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה - מחוז חוףרבעון 20192
          3,342,160                               52.50.03.063,339,589מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מאספקת מבנים עבור מג"ב בסארבעון 20192
          3,229,597                               07.80.02.043,236,932מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"משירותי הסעדה באיזור הדרום אשכול א רבעון 20192
          3,192,398                               52.50.01.033,198,961מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש מצלמות גוףרבעון 20192
          3,148,380                               52.50.01.043,141,816מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש מצלמות גוףרבעון 20192



                     -                               07.80.06.013,109,897מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 26 טויוטה קורולהרבעון 20192
                     -                               07.80.06.013,014,263מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 14 שברולט סוואנהרבעון 20192
                     -                               07.80.06.012,943,904מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 10 טויוטה לנדקרוזררבעון 20192
                     -                               07.80.06.012,870,675מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 24 טויוטה קורולהרבעון 20192
          2,802,117                               07.80.02.042,801,543מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלה מחוז מרכזרבעון 20192
                     -                               07.80.02.092,734,922מפ/ מכרז פומביטי אנד אם שירותי ניקיוןשירות נקיון עבור מחוז חוף (מטה רבעון 20192
                     -                               07.80.06.012,494,207מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 11 פורדרבעון 20192
          2,514,870                               52.50.01.202,478,254פו/ פטור ועדהשביב מהנדסים בע"משירותי ייעוץ ופיקוח פרויקטיםרבעון 20192
          2,178,870                               07.80.02.042,471,040מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"משירותי הסעדהרבעון 20192
          2,322,373                               07.80.06.082,433,600מכרז בט"פאלביט מערכותשעות טיסהרבעון 20192
                     -                               07.80.06.012,355,125מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 8 לנדקרוזררבעון 20192
          2,330,000                               07.80.02.262,330,000הכ / התחייבות כספיתבריאות גזברות אזורית ת"אהשתתפות בהוצאות חקירהרבעון 20192
          2,225,231                               07.80.02.042,226,116מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20192
          2,207,020                               07.80.02.612,204,071מפ/ מכרז פומביק.בית אלפא/מפעל הנגרריםדיגום רכבי חבלה 2019רבעון 20192
                     -                               07.80.06.062,178,071מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 44 סיטרואן ג'אמפי ארוךרבעון 20192
          1,915,539                               07.80.06.082,000,700מכרז בט"פאלביט מערכותשעות טיסהרבעון 20192
          1,891,900                               07.80.02.041,891,900מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתשרותי הסעדה בבסיס בסא"ררבעון 20192
          1,850,856                               07.80.02.671,853,167הצעות מחיר/מסגרת זמןפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מתחזוקת ימ"ר נגברבעון 20192
          1,481,769                               07.80.02.041,755,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה מחוז צפון 2019רבעון 20192
          1,693,402                               07.80.02.411,728,942אא/ אישור אוצרנס טכנולוגיות א.ט. בע"ממיקרוסופט שירות AZUREרבעון 20192
          1,671,107                               52.50.03.061,710,500מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מאספקת שרתי מחשברבעון 20192
          1,578,064                               07.80.02.041,621,689מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתמתן שירותי הסעדה במחוזות מגרבעון 20192
          1,450,428                               52.50.01.051,453,000מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מאספקת מבנים עבור מג"ב בסארבעון 20192
               84,718                               07.80.02.511,443,465פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניההנגשת מבנים תחנת גלילות, רבעון 20192
          1,433,033                               07.80.06.081,433,033מכרז בט"פאלביט מערכותביטוח כלי טיסרבעון 20192
                     -                               07.80.06.011,416,261מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 6 קאיה סורנטורבעון 20192
          1,399,999                               07.80.02.561,400,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןשינוע ודמי טיפולרבעון 20192
                     -                               07.80.02.591,318,001מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 11 ברלינגורבעון 20192
                     -                               07.80.06.011,310,291מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 8 סקודה סופרברבעון 20192
          1,007,412                               07.80.02.511,247,572פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' נגישות משטרת מרחב איילוןרבעון 20192
          1,224,215                               07.80.06.061,214,974מפ/ מכרז פומביק.בית אלפא/מפעל הנגרריםדיגום כ"ר מכת"ז 2019רבעון 20192
             924,564                               52.50.03.061,183,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' אטום פרויקט "מוזיאון הנצחהרבעון 20192
                     -                               07.80.06.011,180,607מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 5 קאיה סורנטורבעון 20192
          1,140,068                               07.80.02.311,124,462מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחיםרבעון 20192
                     -                               07.80.02.591,120,869מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 13 קיה סיד 5 דלתותרבעון 20192
                     -                               07.80.02.591,119,200מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 היילקס ויגורבעון 20192
          1,103,310                               07.80.02.041,113,840מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה מחוז, תמ"א, רבעון 20192
          1,077,574                               07.80.02.091,112,846פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת מחוז ת"ארבעון 20192
          1,021,115                               52.50.03.061,085,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מביצוע עבודות הכשרת תאי מעצר תנאי מחייהרבעון 20192
             993,019                               07.80.02.041,061,292מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדה מחוז תל אביב ומרכז אשכול א רבעון 20192
             912,850                               07.80.02.591,009,242פו/ פטור ועדהטרקטורים וציוד בע"מרכש 2 משאיות אינטרנשיונלרבעון 20192
          1,000,000                               07.80.02.251,000,000הכ / התחייבות כספיתענבל חברה לביטוח בע"מביטוח ענבלרבעון 20192
          1,000,000                               07.80.02.461,000,000פו/ פטור ועדהקרן מחקרים תל השומרבדיקות מעבדהרבעון 20192
             994,324                                  52.50.03.06994,325פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"משיפוץ לשכת שר ומנכ"ל בט"פרבעון 20192
             959,917                                  07.80.02.58968,196הכ / התחייבות כספיתמשרד הבינוי והשיכון ספקאבטחת קריהרבעון 20192
                     -                                  07.80.02.61966,653מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 32 היילקסרבעון 20192
             954,749                                  07.80.02.04954,749מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oמדיםרבעון 20192
             911,719                                  07.80.02.09915,734הצעות מחיר/מסגרת זמןיוניון נכסים בע"מעב' תחזוקה תביעות מרכז בפתח תקווה בית לקסוסרבעון 20192
             946,973                                  07.80.02.09911,277פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מתחזוקה מטא"ר יםרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.06879,003מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 127 קטנועיםרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01861,218מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 4 שברולט סוואנהרבעון 20192
             819,125                                  07.80.02.41834,667מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשביםרבעון 20192
             812,374                                  07.80.02.31812,374פו/ פטור ועדהמ.ר.הנטר בעמרכז מחסניות טייזר 2019רבעון 20192
             782,495                                  07.80.02.51782,496מפ/ מכרז פומבישביב מהנדסים בע"משירותי ניהול ופיקוח לנגישותרבעון 20192
             796,387                                  07.80.02.51780,000פו/ פטור ועדהשביב מהנדסים בע"משירותי ייעוץ ופיקוח פרויקטיםרבעון 20192
             588,118                                  07.80.02.51754,932פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניההנגשת מבנים תחנת יבנהרבעון 20192
             749,236                                  07.80.02.25749,236מפ/ מכרז פומביתעש מערכות בע"מתחמושתרבעון 20192
             734,955                                  07.80.02.31739,759כבא / כיבוי אשריתוך טכנולוגיות בטיחותאמצעי מיגון לחומ"סרבעון 20192
             676,779                                  07.80.02.04730,000מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתשרותי הסעדה מחוז ת"א - ארוחה בשריתרבעון 20192
             724,363                                  07.80.02.22724,363מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"ממתן שירותי תרגום ותימלולרבעון 20192
             720,140                                  52.50.01.20720,232פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' תשתיות עבור משמר איילוןרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01719,199מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 12 קיה פיקנטורבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01717,669מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 6 קורולהרבעון 20192
             702,919                                  07.80.03.01702,999מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש שירותי מערכות דיווח נוכחות במוסדות חינוךרבעון 20192
             643,242                                  07.80.02.04702,000מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתשירותי הסעדהרבעון 20192
             585,847                                  07.80.02.25700,000הכ / התחייבות כספיתלשכת הפירסום הממשלתיפרסום ארווזיון ברמה הארציתרבעון 20192
             717,328                                  07.80.02.09678,884פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מתחזוקה מג"ב יהודאירבעון 20192
             626,769                                  07.80.02.41671,229מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מתחנות עגינה, סוללות, ספקים ומקלדותרבעון 20192
             681,838                                  07.80.02.31664,560פו/ פטור ועדהמפרולייטכוונות לנשקרבעון 20192
             626,286                                  07.80.02.04660,000מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"משרותי הסעדה מחוז ת"א - ארוחה חלביתרבעון 20192
             643,794                                  07.80.02.04645,975מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתהסעדה מחוז תל אביב ומרכז מגרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.06634,966מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 14 שברולט סוואנהרבעון 20192
             633,380                                  07.80.02.41626,009מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש ושירות לשרתים ומערכות אחסוןרבעון 20192
             657,698                                  52.50.01.20609,000פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בינוי בניית מאגר מים יח' רבעון 20192
             642,927                                  07.80.02.09601,608פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מתחזוקת מטה מחוז ש"ירבעון 20192
             615,932                                  07.80.02.09598,725פו/ פטור ועדהת.ד.ל בע"מתחזוקת מרחב לכישרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01581,387מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 16 קטנועיםרבעון 20192
             571,824                                  07.80.02.09573,549הצעות מחיר/מסגרת זמןר.ש.ד יזמות והשקעות בע"מתחזוקת ימת"א שפלהרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01568,910מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 3 סיטרואן ג'אמפירבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01547,144מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 3 סיטרואן ג'אמפי קצררבעון 20192
             506,698                                  07.80.02.31538,418פו/ פטור ועדהK9 CENTER S.R.O רכש כלביםרבעון 20192
             531,576                                  07.80.02.22531,576פו/ פטור ועדהרניום בע"מקיטיםרבעון 20192
             545,428                                  07.80.02.41523,586מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקת מוצרי צ'ק פוינטרבעון 20192
             445,402                                  07.80.02.31517,000מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"מגדרותרבעון 20192
             508,947                                  07.80.02.04510,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה צפון וחוף  אשכול ב מגרבעון 20192
             364,968                                  07.80.02.51509,383פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מהנגשת מבנים קריית טבעון עבור בינוי צפוןרבעון 20192
             468,029                                  07.80.02.04507,780מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"משירותי הסעדהרבעון 20192
             500,066                                  07.80.02.31500,066פו/ פטור ועדהמ.ר.הנטר בעמאמצעים לטייזריםרבעון 20192
                     -                                  07.80.02.19500,000הכ / התחייבות כספיתענבל חברה לביטוח בע"מביטוח ענבלרבעון 20192
             499,999                                  07.80.02.31500,000פו/ פטור ועדהמרעום דולפיןמגן צוואררבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01499,452מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 4 סקודה אוקטביהרבעון 20192
             496,543                                  07.80.02.51496,543פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעבודות חשמל דמ"ש רמלהרבעון 20192
             484,337                                  07.80.02.40484,343מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהקשר רדיו רכש ציוד פריפריאלירבעון 20192



             481,249                                  07.80.02.40481,249מס/ מכרז סגורתדיראן טלקום שירותי תקשתחזוקה מערכת הקלטה מוקד רבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01472,087מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קאיה סורנטורבעון 20192
             452,143                                  07.80.02.09470,281פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת תחנת נתניהרבעון 20192
             465,459                                  07.80.02.04468,411מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתשירותי הסעדה מרחב שומרוןרבעון 20192
             467,988                                  07.80.02.01467,988מפ/ מכרז פומביאם.אי.אס מחקרים שיווקים בע"מסקר תחנותרבעון 20192
             490,454                                  07.80.02.09463,850פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת מבנים מטה מחוז חוףרבעון 20192
             461,869                                  07.80.02.21461,869מפ/ מכרז פומבינורת איסט טכנולוגיות בע"מכדוריםרבעון 20192
             446,976                                  52.50.01.20446,976פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' שיפוץ מרחב דודרבעון 20192
             441,885                                  07.80.02.25446,483פו/ פטור ועדהרבידים המרכז לחינוךסדנאות חינוך מג"ברבעון 20192
             425,344                                  07.80.02.09446,007פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת תחנת ראשון לציוןרבעון 20192
             444,692                                  07.80.02.01444,787מח/ מכרז חשכ"למכון קינן שפי בע"ממבדקי מיוןרבעון 20192
             414,963                                  52.50.01.03414,274מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20192
             409,921                                  07.80.02.40409,921מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש ותחזוקת יחידות קצה למערבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01408,774מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 9 אופנועים 650רבעון 20192
                     -                                  07.80.02.61401,237מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 20 היילקסרבעון 20192
             392,699                                  07.80.02.25392,697מפ/ מכרז פומביע.ר.צים שיווק ישיר בע"מתווי מזוןרבעון 20192
             359,659                                  07.80.02.11390,794מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור חדרי סיוררבעון 20192
             260,000                                  07.80.02.37390,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןחניכי מבלרבעון 20192
             387,802                                  52.50.01.04387,802מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמות דרךרבעון 20192
             380,483                                  07.80.02.41380,483מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתרכש שדרוג ותחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20192
             375,256                                  07.80.02.42375,256הכ / התחייבות כספיתמשרד התעשיה והמסחרביטוחרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01374,589מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 3 סקודה אוקטביהרבעון 20192
             372,637                                  52.50.01.03372,637מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש מדפסות הדסרבעון 20192
               23,024                                  07.80.02.59364,127מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 3 היילקסרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.06358,502מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 6 קאיה סורנטורבעון 20192
             357,000                                  52.50.01.03357,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.06353,779מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 68 סקודה אוקטביהרבעון 20192
             350,000                                  07.80.02.45350,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' שיפוץ עבור תחנת שלםרבעון 20192
             349,060                                  07.80.02.01349,060פו/ פטור ועדההאוניברסיטה העבריתמחקר מערכת אמוןרבעון 20192
             335,521                                  07.80.02.13335,521חה / חוזה המשכיא. חוצה צפון בע"מנסיעת רכבי משטרה בכביש חוצה צפוןרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01327,573מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 2 סקודה סופרברבעון 20192
             324,464                                  07.80.02.31324,464פו/ פטור ועדהמ.ר.הנטר בעמתוספת ציוד טייזר לאיזורי סיור חדשיםרבעון 20192
                     -                                  07.80.02.61318,359מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 37 ברלינגורבעון 20192
                     -                                  07.80.06.06317,751מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 11 פורדרבעון 20192
             319,906                                  07.80.02.41308,880מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים קעוריםרבעון 20192
             303,723                                  07.80.02.31305,978פו/ פטור ועדהמאיר מרכזי שירות שותפות מוגבלתשירותי תחזוקה מנועי חיצון הונדהרבעון 20192
             300,000                                  07.80.02.31300,000פו/ פטור ועדהגורן-כידון סחר בינלאומיתחזוקת רובוטרבעון 20192
             300,000                                  52.50.01.20300,000מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"ממבנה מגורים לטייסים ברמת דודרבעון 20192
             297,650                                  07.80.02.31297,650פו/ פטור ועדהמ.ר.ד אפרםהערכת הסבה ליישובים מג"ברבעון 20192
             296,876                                  07.80.02.27296,910פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי קירוי מבנה שרוף מגרבעון 20192
             294,999                                  07.80.02.56294,999מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oמדיםרבעון 20192
             190,243                                  07.80.02.51294,140פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מהנגשת מבנים משטרת אשקלון רבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01293,249מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 4 אופנועים 850רבעון 20192
             291,421                                  07.80.02.01291,421מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מתיקים עבור מתגייסיםרבעון 20192
             291,162                                  52.50.01.03291,162מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20192
             291,079                                  52.50.03.06291,094פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי מבנה נטוי בקריית גתרבעון 20192
             173,055                                  07.80.02.51286,414פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניההנגשת מבנים נק' גן יבנה בינוי מרכזרבעון 20192
             285,491                                  07.80.02.25285,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' תשתיות וחיזוק למתחם מבנה פריצה במכמרבעון 20192
             274,066                                  52.50.01.03279,682מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20192
             277,503                                  07.80.02.21278,348פו/ פטור ועדהמפרולייטשפופרת מא"כרבעון 20192
             272,542                                  07.80.02.41276,750מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש ושירות לשרתיםרבעון 20192
                     -                                  52.50.03.06275,486מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"משירותי תכנון ויעוץ משל"ט חירום משרד לבטרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.06255,992מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 10 טויוטה לנדקרוזררבעון 20192
             252,865                                  52.50.01.03255,697מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשביםרבעון 20192
                     -                                  07.80.02.61252,917מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 101 קיה סיד 5 דלתותרבעון 20192
             251,800                                  52.50.03.06251,801מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20192
             250,355                                  07.80.02.27250,356מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהתקנת מערכת כיבוי במים ומפוחים כולל חלונותרבעון 20192
             250,000                                  52.50.03.06250,000פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' שיפוץ לשכת ר' את"ל בית דגןרבעון 20192
             249,959                                  07.80.02.31249,959מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מפנסיםרבעון 20192
                     -                                  07.80.02.59249,421מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש F-350 1רבעון 20192
                     -                                  07.80.02.59249,421מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 11 פורדרבעון 20192
             250,599                                  52.50.03.06249,353מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפרוייקט רכבת הקלה ירושליםרבעון 20192
             248,087                                  07.80.02.22248,087מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמות תרמיותרבעון 20192
             175,230                                  07.80.01.54248,000מפ/ מכרז פומביישראיירטיסות שוטרים בתפקידרבעון 20192
             248,217                                  07.80.02.41245,412פו/ פטור ועדהתים נטקוםתחזוקת שרתי SANרבעון 20192
             242,074                                  07.80.02.01243,994מפ/ מכרז פומביגייד 21לינת משלחות מחו"לרבעון 20192
             229,668                                  52.50.03.06240,000פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' שיפוץ מרכז פרישה חולוןרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01239,733מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קיה פיקנטורבעון 20192
                     -                                  07.80.02.59239,637מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 2 ברלינגורבעון 20192
                     -                                  07.80.06.06235,980מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 9 אופנועים 650רבעון 20192
             234,952                                  52.50.03.06234,023מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםתשתיותרבעון 20192
             238,019                                  52.50.03.06233,574מפ/ מכרז פומביאליקל בע"מארונות סופרגלורבעון 20192
             231,114                                  07.80.02.45231,620מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות חשמל חמ"ל פשיעה מרחב שרוןרבעון 20192
             230,960                                  07.80.06.06230,960מפ/ מכרז פומבירדלר בעמרכש גרור תאורהרבעון 20192
             233,534                                  07.80.02.27230,709מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתיקון מערכת גדר אלקטרונית מצודת אדומיםרבעון 20192
             213,622                                  07.80.02.09227,372פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת בית השוטר תל אביברבעון 20192
                     -                                  07.80.02.59225,699מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 היילקסרבעון 20192
             224,000                                  07.80.02.45224,000מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורה ליום העצמאותרבעון 20192
             221,718                                  07.80.02.41221,535מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20192
             219,960                                  52.50.01.04219,960מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"ממערכת אלחוטית לרוכב אופנוערבעון 20192
             217,000                                  07.80.02.09217,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל בגנרטורים באזור דרוםרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01215,305מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 שברולט סוואנהרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01215,305מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 שברולט סוואנהרבעון 20192
             214,769                                  07.80.02.22214,769מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבגרירות רכב נטושרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.06212,643מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 26 טויוטה קורולהרבעון 20192
             210,132                                  07.80.02.22210,132מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"מתרגום עוקב מחוז ירושליםרבעון 20192
             210,104                                  07.80.06.06210,104מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולההעתקת תיבת קשר לרכב פורדרבעון 20192
             182,122                                  52.50.01.06209,569מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20192
             182,885                                  52.50.01.03209,569מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20192
             207,245                                  52.50.03.06207,266פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי משל"ט דרוםרבעון 20192
             201,406                                  07.80.02.04205,969מפ/ מכרז פומבינורקייט בע"מ אילתשירותי הסעדה באיזור הדרום מגרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.06204,793מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 8 לנדקרוזררבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01203,654מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קיה סיד 5 דלתותרבעון 20192



             189,091                                  07.80.02.25201,716מח/ מכרז חשכ"למקום ערכים ויוזמותקורס הכנה לפרישה וסדנת מעבריםרבעון 20192
             200,000                                  07.80.02.01200,000פו/ פטור ועדההאוניברסיטה העבריתמחקר מערכת אמוןרבעון 20192
             199,935                                  07.80.02.09199,935פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' תחזוקה ובינוי תחנת טירת הכרמלרבעון 20192
             199,929                                  52.50.03.06199,929פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' שיפוץ סדנת רכב שב"ס רמלהרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.06196,285מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 24 טויוטה קורולהרבעון 20192
             159,866                                  07.80.02.31195,998מש/ מכרז שב"ספרונט ליין לציודכבלי ידיים מתקציב מג"ברבעון 20192
             182,069                                  07.80.02.22194,070פו/ פטור ועדהPLASS DATA SOFTWAREתחזוקת מערכת לאסוף נתונים נעדרים וחלליםרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01189,637מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן ג'אמפי ארוךרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01189,637מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן גאמפירבעון 20192
             189,568                                  07.80.06.06189,570מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש כבלים למכשירי קשררבעון 20192
             186,754                                  07.80.02.57186,754פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' שיפוץ פרויקט מחוז י"ם- רבעון 20192
             183,529                                  07.80.02.10183,529פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"מרכש תחזוקה ושירות של מרכזיות ומערכות עוטפות רבעון 20192
             182,482                                  52.50.03.06182,520פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת אוהלים במכמ"ש עבור מגורי טירוניםרבעון 20192
             181,747                                  07.80.02.04182,520מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"משירותי הסעדה תחנת בנימיןרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01182,381מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן גאמפירבעון 20192
                     -                                  07.80.06.06181,419מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 4 שברולט סוואנהרבעון 20192
             180,404                                  07.80.02.30180,404מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש עבור מג"ברבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01179,800מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 3 קיה פיקנטורבעון 20192
             176,310                                  07.80.02.41176,310מפ/ מכרז פומביסטורנקסט- טריידאנט שרותי מסחר אלקטרתחזוקה שנתית פורטל היסעיםרבעון 20192
             175,500                                  07.80.02.31175,500מפ/ מכרז פומביק.בית אלפא/מפעל הנגרריםתחזוקת דיגומים לרכבי חבלהרבעון 20192
               14,503                                  07.80.02.59173,459מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה סורנטורבעון 20192
             173,235                                  07.80.02.09173,248פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת בניין כללרבעון 20192
             167,258                                  07.80.02.25172,500פו/ פטור ועדהש. בריאות כללית י-םאגרת מיון עבור מתן טיפול רפואי לשוטרים שנפצעו בתפקרבעון 20192
             171,091                                  07.80.02.01171,091מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור תוכנית התייעלות לבסיסי מגרבעון 20192
             169,851                                  07.80.02.45169,851מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהעבודות בטון במכמ"ש למשטחי קרוספיט לאימו השוטריםרבעון 20192
               43,500                                  07.80.02.09168,000מפ/ מכרז פומביחניון הדוידקה בע"משכירת חניות בחניון הדוידקהרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01163,786מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סופרברבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01163,786מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סופרברבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01163,718מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה סופרברבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01163,718מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה סופרברבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01163,718מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה סופרברבעון 20192
                     -                                  07.80.06.06161,401מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 4 אופנועים 850רבעון 20192
               97,314                                  07.80.02.09160,000פו/ פטור ועדהוימאזור בעמתחזוקת שערים בכל הארץרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01157,162מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה פריוס פלוסרבעון 20192
               80,514                                  07.80.02.38156,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכב עבור בחירותרבעון 20192
             155,303                                  07.80.02.09155,303מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןאספקת גופי תאורה בהמשך לתוכנית התייעלות בבסיס מכמרבעון 20192
             163,744                                  07.80.02.09153,421פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מתחזוקת בית השוטר ירושליםרבעון 20192
             152,873                                  07.80.02.21152,873פו/ פטור ועדהמרעום דולפיןציפות לאפודרבעון 20192
             151,900                                  07.80.02.22151,900פו/ פטור ועדההרשות הלאומית להסמכת מעבדותהסמכת מעבדות מז"פרבעון 20192
                     -                                  07.80.02.61151,175מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 היילקס ויגורבעון 20192
             150,270                                  07.80.02.22150,270מפ/ מכרז פומביאג'ילייט ארגונומיה (אי. בי) בע"מכפפות עבור אח"מרבעון 20192
             149,986                                  52.50.01.20150,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"משיפוץ לשכת ר' אמ"שרבעון 20192
             133,228                                  07.80.06.08150,000מס/ מכרז סגורמארש ישראל בע"מביטוח כלי טיסרבעון 20192
             150,000                                  52.50.01.20150,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעופר השקעות בע"מעב' תחזוקה- שיפוץ שירותים בית מנרבעון 20192
             149,992                                  07.80.02.45150,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי עבור בטיחות מחסן יחרבעון 20192
             149,999                                  07.80.02.09150,000מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מתחזוקת מערכות כיבוי אש דרוםרבעון 20192
             150,000                                  07.80.02.45150,000מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oמדיםרבעון 20192
             149,745                                  07.80.02.56150,000פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מתחזוקת מנפים דרגררבעון 20192
             149,928                                  07.80.02.51150,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםתכנון תשתיות קומה 3 מטאר ירבעון 20192
             149,741                                  07.80.02.31149,741פו/ פטור ועדהווטמרקט שיווק בע"מתרופות ווטרינריותרבעון 20192
             149,298                                  07.80.02.31149,298פו/ פטור ועדהרותם בטיחות בע"מתחזוקת מנפיםרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.06148,968מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 3 סיטרואן ג'אמפי קצררבעון 20192
                     -                                  07.80.06.06148,505מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 3 סיטרואן ג'אמפירבעון 20192
             147,771                                  07.80.02.21147,771פו/ פטור ועדהמ.ר.ד אפרםמחלףרבעון 20192
             156,077                                  07.80.02.09147,284פו/ פטור ועדהת.ד.ל בע"מתחזוקת יחידת יואברבעון 20192
             134,056                                  07.80.02.09146,479פו/ פטור ועדהטנסור מערכות בע"מתחזוקת מערכות אל פסקרבעון 20192
             145,782                                  07.80.02.41145,782מפ/ מכרז פומביאדר מיארה בע"מערכות השקטהרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01145,347מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 4 קטנוע MP3רבעון 20192
             145,251                                  52.50.03.06145,251פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בטיחות בית השוטר ת"ארבעון 20192
             144,136                                  07.80.02.01144,136מס/ מכרז סגורמגל הנדסה תקינה ומעבדהבחינת כלי רכב לשני מכרזיםרבעון 20192
             143,671                                  07.80.02.01143,671מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים מתוך תוכנית התייעלות עבור מגרבעון 20192
             140,131                                  52.50.01.05140,131מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מקורסי הכנה למבחני דפ"ר וכשריםרבעון 20192
                     -                                  07.80.02.45139,991מש/ מכרז שב"סרולן בע"מרכישת מבנה חדר כושר עבור בסיס בית נטופהרבעון 20192
             143,832                                  07.80.02.09138,943פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת תחנת נהריהרבעון 20192
             140,092                                  07.80.02.31138,445מפ/ מכרז פומביפוליקרט טכנולוגיות בע"מערכת פנסיםרבעון 20192
             136,265                                  07.80.02.30136,265פו/ פטור ועדהמ.ר.ד אפרםהערכת הסבה ליישובים מג"ברבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01134,627אא/ אישור אוצרדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 1 אופנוע 1200רבעון 20192
             134,031                                  07.80.02.51134,031פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' נגישות מבנים גימלאים בית שאןרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01132,817מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 2 שברולט ספארקרבעון 20192
             130,000                                  07.80.02.09130,000מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעתחזוקת גילוי וכיבוי אש אזור צפוןרבעון 20192
             129,637                                  07.80.02.09130,000מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מתחזוקת גילוי וכיבוי אשרבעון 20192
             127,708                                  07.80.02.31127,708מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מרחפנים מתנדבים ומש"קיםרבעון 20192
             127,600                                  07.80.02.09127,600פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' תחזוקה ותשתיות מחוז חוףרבעון 20192
             126,316                                  07.80.02.31126,316מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מנצנצים עבור אירוויזיוןרבעון 20192
             123,285                                  07.80.02.67125,798פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת בניין כללרבעון 20192
             125,482                                  07.80.06.06125,483מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מחלקי התקנהרבעון 20192
             125,189                                  07.80.02.51125,190פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' תשתיות בית השוטר ת"א קומה רבעון 20192
               49,161                                  52.50.01.20125,165פו/ פטור ועדהא.ברנר-א.פתאל הנדסת חשמשכ"ט עבור שינויים ופיקוח עליון על עבודות החשמלרבעון 20192
               92,699                                  07.80.02.09125,000פו/ פטור ועדהחניון לאסושכירת חניות למרחב ציון (חניון לאסורבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01124,863מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 אוקטביהרבעון 20192
             123,110                                  52.50.01.04123,110מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20192
             118,119                                  07.80.02.29122,565מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהסעי חניכים המכללה הלאומית לשוטריםרבעון 20192
             121,465                                  07.80.02.51121,900פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניההנגשת מבנים תחנת גלילותרבעון 20192
             121,530                                  52.50.01.20121,532פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' שיפוץ אשקוביות מלמ"ש רבעון 20192
             117,256                                  52.50.01.04120,387מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20192
             120,000                                  52.50.03.06120,000פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בטיחות בקריית מלאכירבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01119,867מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קיה פיקנטורבעון 20192
                     -                                  07.80.02.59119,818מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 ברלינגורבעון 20192
                     -                                  07.80.06.06119,501מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קאיה סורנטורבעון 20192
             116,351                                  07.80.02.41116,351פו/ פטור ועדהגרינוור טכנולוגיות בע"מתחזוקה שנתית למערכת לניהול הדפסותרבעון 20192
             115,479                                  07.80.02.25115,479מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מתעודות מינוירבעון 20192
             115,071                                  52.50.03.06115,071מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20192
             114,702                                  07.80.02.09114,702מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןהחלפת גופים מתוך תוכנית התייעלות במצודת אדומיםרבעון 20192



             113,263                                  52.50.03.06113,619מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפרוייקט ביזור מאבטחים דרום רבעון 20192
             112,660                                  07.80.02.46112,660פו/ פטור ועדהביו אינסטרומנט בעמרכש אנטנות מכשירי דבורהרבעון 20192
             103,075                                  07.80.02.22112,332מפ/ מכרז פומביGEMALTO COGENT,INCסורק לטביעת אצבערבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01110,773מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קיה סיד סטיישןרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.06110,740מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 16 קטנועיםרבעון 20192
             109,998                                  07.80.02.31109,998מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"משירותי הסעדהרבעון 20192
             109,980                                  07.80.02.22109,980מפ/ מכרז פומביאליקל בע"מספריי נינהדריןרבעון 20192
             109,961                                  07.80.02.31109,961מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20192
             109,863                                  52.50.03.06109,863מש/ מכרז שב"ספ.ק. אלקטרה בע"מרכש גנרטור עבור פרויקט צור באהררבעון 20192
             107,593                                  07.80.02.56109,790פו/ פטור ועדהK9 CENTER S.R.O רכש כלביםרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01109,560מה/ מנהל הרכבקרסו מוטורסרכש 2 רנו קנגורבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01109,560מה/ מנהל הרכבקרסו מוטורסרכש 1 רנו רנגורבעון 20192
             111,008                                  07.80.02.40109,365מפ/ מכרז פומביגולדטקרכש אוזניות אלחוטיותרבעון 20192
             108,744                                  07.80.02.09108,744פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניה החלפת דלתות ימ"ר מרכז תשאולרבעון 20192
             108,467                                  07.80.02.27108,467פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי להתקנת מיכלי מיםשל כיבוי אש בהר הביתרבעון 20192
             107,991                                  07.80.02.31107,991מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20192
             106,880                                  07.80.02.31106,880מפ/ מכרז פומביחגור בעמתיקי פיזוררבעון 20192
             105,300                                  07.80.02.31105,300מפ/ מכרז פומביר.ד.פלד פיתוח וייצור בערכש אמצעים- דוקרנים.רבעון 20192
             104,984                                  07.80.02.09104,984פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' איטום בעקבות תקלות בטיחות בהרבעון 20192
             104,434                                  07.80.02.22104,434פו/ פטור ועדהאליקל בע"מגליונות ודפי STKרבעון 20192
             100,588                                  07.80.02.27104,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל כולל מערכת גיבוי בהר הביתרבעון 20192
             105,649                                  07.80.02.21103,955מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםרכש מחסניות גלוק + נרתיק פלסטיק לגלוקרבעון 20192
             103,885                                  07.80.02.46103,800מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20192
               95,557                                  52.50.01.04103,197מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"ממדפסותרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01101,827מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה סיד 5 דלתותרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01101,827מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה סיד 5 דלתותרבעון 20192
                     -                                  07.80.06.01101,827מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה סיד 5 דלתותרבעון 20192
             100,169                                  07.80.02.22101,641מפ/ מכרז פומביפיקוטק - בע"מתחזוקת מיקרוסקופיםרבעון 20192
               99,985                                  07.80.02.09100,003פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' תשתית מים וביוב מחוז דרוםרבעון 20192
               99,413                                  07.80.02.45100,000פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בינוי חמ"ל פשיעה מרחב שרוןרבעון 20192
             100,001                                  07.80.02.09100,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בטיחות מחוז חוףרבעון 20192
               40,998                                  07.80.02.51100,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון מיזוג אויר ואינסטלציה מגרבעון 20192
               99,693                                    52.50.01.0399,695מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד נילווה למדפסת הדסרבעון 20192
               99,319                                    52.50.01.2099,319מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםייעוץ ותכנון אדריכלי לשכת מנכרבעון 20192
               96,300                                    07.80.02.4198,726מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0197,750מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 1 אופנוע 850 סמ"קרבעון 20192
               96,525                                    07.80.02.4596,525פו/ פטור ועדהאן.אם.סי.יונייטד אנטרטיינמנט בע"מהופעה אמן ערב רעים להברבעון 20192
               82,224                                    07.80.02.2996,291מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"משירותי הסעי חניכים-נעוריםרבעון 20192
               95,940                                    07.80.02.0195,940מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מ תשורות עבור פרוייקט מילה ברמה הארציתרבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0195,931מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאי 1.6רבעון 20192
               95,781                                    07.80.02.4595,781מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מרכש כטבמ למג"ברבעון 20192
               88,663                                    07.80.02.4595,673מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מרכש מדפסות לייזררבעון 20192
               96,556                                    07.80.02.4595,464מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןרכש ריהוט לתנת לב הבירהרבעון 20192
               94,758                                    52.50.01.0394,669מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.6194,647מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 11 ברלינגורבעון 20192
               94,618                                    07.80.02.2294,618מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהרכיבי אלקטרוניקה שוניםרבעון 20192
               94,457                                    07.80.02.5194,457פו/ פטור ועדהברן ישראל בע"משירותי פיקוח וניהול פרויקטים בכל הארץרבעון 20192
               93,647                                    52.50.01.0393,647מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מרחפן עבור מחוז שירבעון 20192
               92,957                                    07.80.02.1392,957מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש טרקטרוניםרבעון 20192
               92,000                                    52.50.03.0692,000פו/ פטור ועדהדקל תוכנה (ד.ב.י) בע"מתשלום עבור רשיונות דקל בענןרבעון 20192
               91,670                                    07.80.02.3191,213מפ/ מכרז פומביחגור בעמייצור תיקים לאגף השיטוררבעון 20192
               91,522                                    07.80.02.4191,146מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0190,839מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 2 אופנוע 650 סמ"קרבעון 20192
               90,811                                    07.80.02.0190,811מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים מתוך תוכנית התייעלות במצודת אדומיםרבעון 20192
               54,208                                    07.80.02.2290,573פו/ פטור ועדהGRAND RIVER PRODUCTS LLCשקיות לאריזת חומרים נדיפיםרבעון 20192
               90,418                                    07.80.02.4090,418מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהמתאם  לאביזרי השקטה עבור נישאי רבעון 20192
               90,000                                    07.80.02.4590,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' שיפוץ פרויקט לב הבירה מחוז ירבעון 20192
               89,957                                    07.80.02.5690,000פו/ פטור ועדהשיפור הנדסה ולוגיסטיקה בע"משירותי ייעוץ לניהול המלאי במשטרת ישראלרבעון 20192
               88,698                                    07.80.02.0988,698מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןהחלפת גופי תאורת פנים - תוכנית התייעלות במגרבעון 20192
               90,274                                    52.50.01.2088,262פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בטיחות בית השוטר ת"ארבעון 20192
               87,750                                    07.80.02.0987,750מש/ מכרז שב"סצידון שרותי הסקהתיקון והחלפת מערכת חימום מים במגרבעון 20192
               87,401                                    07.80.02.0987,500מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעתחזוקת מערכות כיבוי אש - קבוצה ארבעון 20192
               87,322                                    07.80.02.0987,343פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' איטום ותשתיות תחנת כפר סבארבעון 20192
               87,000                                    07.80.02.3187,000פו/ פטור ועדהסקיי סאפיאנס בע"משידרוג מתעד עבור המחלקה הטקטיתרבעון 20192
               86,896                                    07.80.02.3186,896פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' שיפוץ פרויקט מרחב דוד- רבעון 20192
               86,235                                    52.50.03.0686,235פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי חבלה אילתרבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0185,584מה/ מנהל הרכבבליץ אלקטרק מוטורסרכש 3 קטנוע חשמלירבעון 20192
               87,098                                    07.80.02.2185,469מפ/ מכרז פומביטופ גאן בשטח- גיל מרישרוךרבעון 20192
               85,043                                    07.80.02.2785,050מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל עבור תיקון נזקי סופה במלמרבעון 20192
               85,000                                    07.80.02.0185,000פו/ פטור ועדהפוינטס מיפוי עסקי בע"משכבת איזורי פיתוחרבעון 20192
               84,693                                    07.80.02.2784,621מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל עבור תיקון נזקי סופה במלמרבעון 20192
               83,877                                    52.50.01.2084,463הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה לניהול קריית הממשלה רמלה בעעב' לשיפור אקוסטיקה חדרי יחרבעון 20192
               83,538                                    07.80.02.2583,538מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןרכש  מטרות קטון  מדור כשיריותרבעון 20192
               66,643                                    07.80.02.4582,500מפ/ מכרז פומביג.פ. רכיבה מתקדמת בע"מהכשרת יח' אופנועיםרבעון 20192
               83,083                                    52.50.03.0682,500פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בינוי חמ"ל פשיעה מרחב שרוןרבעון 20192
               81,972                                    07.80.02.0981,900מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל תחנת נצרת במשלרבעון 20192
               81,840                                    07.80.02.5181,840מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםייעוץ ותכנון אדריכלי לשכת מנכרבעון 20192
               81,420                                    07.80.02.2581,420פו/ פטור ועדהספידי קול בע"משכירת ציוד לטקס יום העצמאותרבעון 20192
               81,049                                    07.80.02.4581,049מפ/ מכרז פומבימצמן את מרוץ מילניום בע"מקסדות עבור השיטור הרגלירבעון 20192
               80,303                                    07.80.02.3180,303מפ/ מכרז פומביפרידנזון הנדסה בע"מייצור ברגים וייצור פלטות בסיס מצלמת כפותרבעון 20192
               78,360                                    52.50.01.0380,202מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20192
               79,999                                    07.80.02.5180,000מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירשירותי אדריכלות עבור שיפוץ חדרי ומשרדים מגרבעון 20192
               79,999                                    07.80.02.4580,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מפריסה מחודשת ושיפוץ מגורי שוטרים רבעון 20192
               79,986                                    07.80.02.3179,986פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מהחלפת דלת פריצה בנשקייה מגרבעון 20192
               78,975                                    07.80.02.2278,975מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתיקי גברבעון 20192
               77,610                                    07.80.02.3178,195מפ/ מכרז פומביחגור בעמפאוציםרבעון 20192
               77,610                                    07.80.02.3178,195מפ/ מכרז פומביחגור בעמפאוציםרבעון 20192
               77,436                                    52.50.01.0377,436מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20192
               42,233                                    07.80.02.3177,220מפ/ מכרז פומביקשר ימי בע"מתחזוקת מנועים ימיים ימההרבעון 20192
               56,709                                    52.50.01.0376,119מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"ממדפסותרבעון 20192
               74,000                                    52.50.03.0676,050מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירתכנון אדריכלי עבור העברת מחסני מחרבעון 20192
               75,993                                    07.80.02.0976,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' גידור תחנת משגברבעון 20192
               75,891                                    07.80.02.2575,891מפ/ מכרז פומביאופיס 3000 בע"מכרטיסים ליתומיםרבעון 20192



               71,320                                    07.80.02.5175,850מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירתכנון אדריכלי משרדי הכלביה במלמרבעון 20192
               73,988                                    07.80.02.2275,499מפ/ מכרז פומביSTEINER OPTIK GMBHרכש משקפותרבעון 20192
               17,658                                    52.50.01.0375,422מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהחומרים וכלי עבודהרבעון 20192
               75,304                                    07.80.02.2575,304פו/ פטור ועדהמ.ר.ד אפרםהערכת הסבה ליישובים מג"ברבעון 20192
               68,500                                    07.80.02.0175,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20192
               75,000                                    07.80.02.0175,000פו/ פטור ועדהאן.אם.סי.יונייטד אנטרטיינמנט בע"ממופע עידן עמדירבעון 20192
               67,293                                    52.50.03.0675,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל חדר אבנט - סיגנט זמני רד בינתרבעון 20192
               67,554                                    52.50.01.0372,895מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מרכש מדפסות לייזררבעון 20192
               72,563                                    52.50.01.0472,563פו/ פטור ועדהפ.ס.ק  ווינד טכנולוגיות בע"מפרויקט שיפוץ והקמת תורן 30רבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0671,362מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 5 קאיה סורנטורבעון 20192
               71,230                                    07.80.02.4171,230מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20192
               71,269                                    07.80.02.3170,870מפ/ מכרז פומביUBR ENTERPRISESפרסות גומי לסוסרבעון 20192
               70,832                                    07.80.02.2570,832מח/ מכרז חשכ"לרוב רויהזמנה בדיעבד פעילויות חינוך וסדנאות ליחידות מגרבעון 20192
               70,200                                    07.80.02.2170,200פו/ פטור ועדהמפעלי נשק ישראל (IWI)כוונת השלכהרבעון 20192
               70,172                                    52.50.01.0370,200מפ/ מכרז פומביחגור בעמפאוצים למצלמותרבעון 20192
               70,106                                    07.80.02.4170,106מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מפיתוח ממשק לנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20192
               65,446                                    07.80.06.0870,000מס/ מכרז סגורמארש ישראל בע"מביטוח כלי טיסרבעון 20192
               69,884                                    07.80.02.5670,000פו/ פטור ועדהסאן הייטק בע"מתחזוקהרבעון 20192
               70,000                                    07.80.02.4170,000מס/ מכרז סגוראלביט מערכותשכירת  מערכת תצפיתרבעון 20192
               35,397                                    07.80.02.2269,997פו/ פטור ועדהאדווארדס ישראלתחזוקת מכשיר VMDרבעון 20192
               69,993                                    52.50.03.0669,994פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"משיקום תשתיות שירותים ומקלחות במכמרבעון 20192
               71,485                                    52.50.03.0669,940מפ/ מכרז פומביעין דור מערכות 2009 בע"ממנדףרבעון 20192
               71,484                                    52.50.03.0669,940מפ/ מכרז פומביעין דור מערכות 2009 בע"ממנדף כימירבעון 20192
               68,838                                    52.50.03.0669,701מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםנתביםרבעון 20192
               62,407                                    07.80.02.1369,583מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משכירת משאיות לחסימות קשיחות מבצעים במחוז ירושליםרבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0668,963מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 8 סקודה סופרברבעון 20192
               69,657                                    07.80.02.0268,929מפ/ מכרז פומבירינה תעשיות נעליים בע"מנעלייםרבעון 20192
               68,368                                    07.80.02.3168,234מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)טפטיםרבעון 20192
               67,860                                    07.80.02.4067,860מפ/ מכרז פומביאדר מיארה בע"מרכש ותיקון מערכות שמע ואוזניות אלחוטיותרבעון 20192
               68,318                                    52.50.03.0667,441מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת אריאל מרחב שומרוןרבעון 20192
               66,963                                    52.50.03.0667,362מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20192
               66,360                                    07.80.02.3766,360הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןבחינת חומרי מיגון ממוגני ירירבעון 20192
               66,261                                    52.50.01.0466,261פו/ פטור ועדהפ.ס.ק  ווינד טכנולוגיות בע"מפרויקט שיפוץ והקמת תורן 30רבעון 20192
               66,103                                    07.80.02.2566,103מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מספר תהיליםרבעון 20192
               65,875                                    07.80.02.2265,875מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20192
               65,520                                    07.80.02.0465,520מפ/ מכרז פומבימולטיפאס פיימנטס-פתרונומנגנון ניהול אוכלוסיית שוטריםרבעון 20192
               66,160                                    07.80.02.2165,327מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםכוונתרבעון 20192
               64,307                                    07.80.02.2564,054מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)עמדות הנצחהרבעון 20192
               54,096                                    52.50.01.0663,948מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשביםרבעון 20192
               63,926                                    07.80.02.0963,930פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' החלפת תשתיות מים ותאי שירותים שבוריםרבעון 20192
               63,904                                    52.50.01.2063,905פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מסככה עבור יחידת חילוץ עציוןרבעון 20192
               63,104                                    07.80.02.2563,104מח/ מכרז חשכ"לקושניר פסח רם -דרך השטחהזמנה בדיעבד - פעילויות חינוך וסדנאות ליחידות מגרבעון 20192
               62,834                                    07.80.02.0162,834מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה מטא"ר י'םרבעון 20192
               62,503                                    07.80.02.4562,503מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מיום ספורט מחוז מרכזרבעון 20192
               62,361                                    07.80.02.4062,361מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש אביזרי סלולאר - רבעון ברבעון 20192
               60,655                                    07.80.02.3160,655מפ/ מכרז פומביג.ג. רובוטיקה מתקדמתמערכות ייעודיות עבור מח' חבלהרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.6160,458מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 3 היילקסרבעון 20192
               59,207                                    07.80.02.3160,415מפ/ מכרז פומביSTEINER OPTIK GMBHרכש משקפותרבעון 20192
               58,824                                    07.80.06.0660,000מפ/ מכרז פומבי איתוראן איתור ושליטהביטוח שנתי איתוראן שנת 2019רבעון 20192
               49,621                                    07.80.02.5160,000מפ/ מכרז פומביבן עזרא מנחם הנדסת חשמלתכנון חשמל חדרי מגורים ומשרדים מגרבעון 20192
               60,000                                    07.80.02.5760,000מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות חשמל אודיטוריום מחוז מרכזרבעון 20192
               59,999                                    07.80.02.4159,999מפ/ מכרז פומביא.א. יבוא ושיווק בע"מצופררבעון 20192
               58,573                                    07.80.02.0958,573פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' איטום גג בקריית מלאכירבעון 20192
               58,266                                    07.80.02.2258,266מפ/ מכרז פומביתאר אידיאל קונספטסתרסיס נינהדריןרבעון 20192
               61,927                                    07.80.02.2757,757פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהתיקון גדר תחנת פתח תקווהרבעון 20192
               57,521                                    07.80.02.0957,521מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןרכש גופי תאורה מתוך תוכנית התייעלות במגרבעון 20192
               56,757                                    07.80.02.0156,757מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים בהמשך לתוכנית ההתיעלות בבסיס מכמרבעון 20192
               55,565                                    07.80.02.4556,705מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20192
               56,160                                    07.80.02.3156,160מפ/ מכרז פומביר.ד.פלד פיתוח וייצור בעערכות מחסוםרבעון 20192
               56,076                                    07.80.02.4556,077מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל עבור חדר כושר בבסיס בית נטופהרבעון 20192
               56,000                                    07.80.02.0356,000פו/ פטור ועדההחברה הכלכלית לאילת בע"משירותי עגינהרבעון 20192
               56,703                                    07.80.02.4055,975מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממצלמות אבטחה ש"ג מגב מכמשרבעון 20192
               55,948                                    07.80.02.0955,948מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור מחוז צפוןרבעון 20192
               41,452                                    52.50.01.2055,836מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירשירותי אדריכלות עבור שיפוץ חדרי ומשרדים מגרבעון 20192
               55,811                                    52.50.03.0655,811מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מאל פסקרבעון 20192
               55,710                                    07.80.02.3055,710מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנסרבעון 20192
               55,320                                    07.80.02.2555,320מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה מטא"ר י'םרבעון 20192
               53,100                                    07.80.02.2555,000פו/ פטור ועדהעירית באר שבעשכירת שירותי מטווחרבעון 20192
               54,949                                    07.80.02.2555,000פו/ פטור ועדהעירית באר שבעשרותי מטווחים בבאר שבע מגרבעון 20192
               54,766                                    52.50.03.0654,766מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלתכנון אדריכלי עבור תחנת מודיעין עיליתרבעון 20192
               54,728                                    07.80.02.2554,728מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מתעודות מינוירבעון 20192
               54,405                                    07.80.02.3154,405פו/ פטור ועדהחגור בעמייצור ו/או תיקון של בגדי מיגון מטקסטילרבעון 20192
               54,125                                    07.80.02.4054,105מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0653,800מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 1 אופנוע 850 סמ"קרבעון 20192
               54,475                                    07.80.02.3153,586מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןציפות לאפודיםרבעון 20192
               54,459                                    07.80.02.3153,586מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןציפוד לאפוד עבור מג"ברבעון 20192
                     -                                    07.80.03.0753,109פו/ פטור ועדהדלויט בריטמן אלמגור זהרבקרהרבעון 20192
               53,048                                    07.80.02.4653,048מפ/ מכרז פומבימלכות וקסברגר בע"מציוד נלווה לסייר תנועהרבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0652,440מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 2 אופנוע 650 סמ"קרבעון 20192
               51,992                                    07.80.02.0151,992מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור תוכנית התייעלות במגרבעון 20192
               51,597                                    07.80.02.1051,597מפ/ מכרז פומביאורדע פרינט תעשיות בע"מדוחות קנביסרבעון 20192
               46,197                                    07.80.02.2250,877מפ/ מכרז פומביSTEINER OPTIK GMBHרכש משקפות וחצובות למשקפות ולמצלמותרבעון 20192
               50,829                                    07.80.02.3150,829מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהחולץ חלזוני זעיררבעון 20192
               50,702                                    52.50.03.0650,702מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20192
               50,544                                    07.80.02.2550,544מפ/ מכרז פומביש.א.ג.שרותי רפואה בעממכשיר דפיברילטוררבעון 20192
               51,420                                    07.80.02.2250,000מפ/ מכרז פומביטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתחזוקת ציוד צילוםרבעון 20192
               49,328                                    07.80.02.1350,000המ/ הצעת מחיררביב טרקטורונים בע"מתיקון ותחזוקת טרקטרונים- הונדה רבעון 20192
               50,000                                    07.80.02.4550,000המ/ הצעת מחירטמרס מלונות בע"מיום החוקר מחוז מרכזרבעון 20192
               48,485                                    07.80.02.0150,000המ/ הצעת מחירנץ מהנדסיםבדיקות בטיחותרבעון 20192
               50,000                                    07.80.02.4150,000פו/ פטור ועדהג'יגהספייסס טכנולוגיותפיתוח אינטגרציה ותמיכה במערכת רבעון 20192
               49,999                                    07.80.02.0150,000המ/ הצעת מחירענבל אחזקות ושירותי הצלהמציל בברכה מרחב גלילרבעון 20192
               49,698                                    07.80.02.0450,000המ/ הצעת מחירבקטוכם בע"מבדיקות מעבדה למזוןרבעון 20192
               49,807                                    07.80.02.3250,000המ/ הצעת מחירממאדור.קום בע"מ (בבית המשקם)הפקת אלבום למשלחת לפוליןרבעון 20192



               49,728                                    07.80.02.0150,000מה/ מנהל הרכבפ.ר.ש פרוייקטים לבטיחות בנהיגההשתלמויות נהיגה מג"ב מטהרבעון 20192
               49,998                                    07.80.02.0149,998המ/ הצעת מחירהמרכז לחינוך ולספורט ימקורס הכשרה וגיבוש אגמי ללוחמיםרבעון 20192
               49,991                                    07.80.02.0949,997פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' תשתיות מים וביוב יח' מחוז דרוםרבעון 20192
               49,997                                    52.50.01.0349,997המ/ הצעת מחירג. י. אסיפ סחר בע"משרוך למצלמות גוףרבעון 20192
               49,982                                    07.80.02.0949,990הצעות מחיר/מסגרת זמןאיירפורט סיטי בע"מתחזוקת יחידת מאוררבעון 20192
               49,982                                    07.80.02.3149,982המ/ הצעת מחירנעם הרץהכנת סרטון/לומדה ממוחשב לכלל השוטריםרבעון 20192
               49,978                                    07.80.02.2549,978המ/ הצעת מחיררונלייט דיגיטל בע"מכלי ניטור ומדידה למשתתפי מיזם הבריאותרבעון 20192
               45,996                                    07.80.02.2249,928המ/ הצעת מחיראיים סולדר ישראל בע"מ- ASIנוזל HFE 7100רבעון 20192
               49,901                                    07.80.02.0149,901המ/ הצעת מחיראוהד מנורסדנה גיבושרבעון 20192
               50,205                                    07.80.02.2249,901מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדהרבעון 20192
               49,873                                    07.80.02.0949,873פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' איטום מתנ"א זכרון יעקברבעון 20192
               50,565                                    07.80.02.3149,835מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןרכש ציפות לאפודיםרבעון 20192
               50,295                                    52.50.03.0649,789מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות חשמל חמ"ל פשיעה מרחב שרוןרבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0649,656מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן גאמפירבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0649,502מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן ג'אמפי ארוךרבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0649,502מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן גאמפירבעון 20192
               49,140                                    07.80.02.2549,499המ/ הצעת מחיררענן בשטח בע"מסדנת מנהיגות בטבע למג"ב חינוךרבעון 20192
               49,437                                    07.80.02.4149,437מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20192
               49,094                                    07.80.02.3149,140המ/ הצעת מחירמלון מגדלות- הרברט סמואלחבילת סמינררבעון 20192
               49,140                                    07.80.02.2549,140המ/ הצעת מחיראפי פרינט בע"מעלונים וכרטיסי ביקור הזמנה לארויזיוןרבעון 20192
               49,140                                    07.80.02.2149,140מפ/ מכרז פומביפובוס אינטרנשיונל בע"מאשפהרבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0649,071מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 6 קורולהרבעון 20192
               48,752                                    07.80.04.2148,752מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהצינור אויר, מרסס ודבקיםרבעון 20192
               48,368                                    07.80.02.4148,368מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתשדרוג ותחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20192
               48,309                                    07.80.02.0948,309המ/ הצעת מחירעידן מערכות נידוףמנדף חדר אוכל מטה ארצי ירושליםרבעון 20192
               48,064                                    07.80.02.5148,064מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' תשתיות חשמל מטא"ר ים קומה רבעון 20192
               47,792                                    07.80.02.4147,792המ/ הצעת מחיראלעד מערכות תוכנהרישוירבעון 20192
               47,776                                    07.80.02.3147,776המ/ הצעת מחירארליך מעבדות בע"ממצלמות תיעוד עבור הפסדרבעון 20192
               46,236                                    52.50.01.0447,665מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20192
               47,443                                    07.80.06.0647,443מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מדיגום כ"ר יס"מ איילוןרבעון 20192
               47,425                                    07.80.02.0947,425מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןהחלפת גופי תאורה מתוך תוכנית התייעלות בבית גובריןרבעון 20192
               35,027                                    07.80.02.5646,800פו/ פטור ועדהריתוך טכנולוגיות בטיחותתחזוקת מנפיםרבעון 20192
               30,420                                    07.80.02.3146,800פו/ פטור ועדהטיפטרוניק פתרונות הנדסה בע"מתחזוקת מערכות כיבוי אשרבעון 20192
               47,366                                    07.80.02.3146,759מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משיטור עירוני יבנהרבעון 20192
               46,705                                    07.80.02.3146,705מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהדבקיםרבעון 20192
               46,500                                    52.50.03.0646,500מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20192
               42,888                                    07.80.02.0246,104המ/ הצעת מחיראם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מחליפות טיסהרבעון 20192
               46,098                                    07.80.02.5746,100מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון מערכות מיזוג אוויר- התייעלות אנרגטית רבעון 20192
               46,000                                    07.80.02.2246,001מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה מטא"ר י'םרבעון 20192
               45,630                                    07.80.02.2545,630פס/ פטור סגן חשבפתרונות קמפוסיים בע''מקורס רמזוריםרבעון 20192
               45,630                                    07.80.02.3145,630המ/ הצעת מחירקסטרו אבטחת תנועהעגלות חץ לאירווזיוןרבעון 20192
               45,630                                    07.80.02.4145,630המ/ הצעת מחירוי.אס.אמ תקשורת בע"מהפקת סרטוני אנימציהרבעון 20192
               45,403                                    07.80.06.0145,403מפ/ מכרז פומבימפעלי גדנסקי בע"מרכש 1 קלנועיתרבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0645,355מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 שברולט סוואנהרבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0645,355מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 שברולט סוואנהרבעון 20192
               43,729                                    07.80.02.2145,335המ/ הצעת מחירUBR ENTERPRISESמטרות קופצותרבעון 20192
               45,294                                    07.80.02.0145,294פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת ציודרבעון 20192
               45,045                                    07.80.02.3145,045מפ/ מכרז פומביאומוייז מערכות בע"מתיקון חיווט צמות רובוטיםרבעון 20192
               44,999                                    07.80.02.0945,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' איטום גגות במחוז הצפונירבעון 20192
               18,143                                    07.80.02.1345,000פו/ פטור ועדהמורן טכנולוגיות ניקוי בע"מתחזוקת מטאטא כביש 2019רבעון 20192
               44,928                                    07.80.02.4544,928המ/ הצעת מחירהמרכז למיינדפולנס בע"מסדנאות פיתוח מחוז מרכזרבעון 20192
               44,470                                    52.50.01.0344,470מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20192
               43,700                                    52.50.03.0643,700מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20192
               43,000                                    07.80.02.2543,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןאישורי שימוש לטובת רכש כלכלה לאירועים יחרבעון 20192
               42,902                                    52.50.01.0342,902מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד נילווה למדפסת הדסרבעון 20192
               35,400                                    07.80.02.0442,735המ/ הצעת מחיראגודה לבריאות הציבורבדיקות מעבדה למזוןרבעון 20192
               42,493                                    07.80.02.0942,493פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בטיחות ואיטום נזילות בבסיס עטרותרבעון 20192
               42,296                                    07.80.02.2542,296פו/ פטור ועדהמפעלי נשק ישראל (IWI)ערכת רובי עוזירבעון 20192
               42,120                                    07.80.02.1042,120פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"מרכש תחזוקה ושדרוג מערכת ויעוד מפכרבעון 20192
               41,820                                    07.80.02.3141,820מש/ מכרז שב"סתריסי רפיעבודות אלומיניוםרבעון 20192
               41,652                                    07.80.02.2241,652מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנסיםרבעון 20192
               41,650                                    07.80.02.0141,650פו/ פטור ועדהמשה קול הפקות בע"ממופע סטנדאפרבעון 20192
               41,499                                    07.80.02.0941,500פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' איטום מחוז ש"ירבעון 20192
               34,800                                    52.50.01.0340,950מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מהדרכות לכטב"מרבעון 20192
               40,950                                    07.80.02.4140,950המ/ הצעת מחירפלוטון ייעוץ בע"משירותי ייעוץ מיקרוסופטרבעון 20192
                  3,500                                    52.50.03.0640,804מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירהיתר לנקודת תדלוק תחנת כפר סבארבעון 20192
               40,785                                    07.80.02.2540,785מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מציוד נלווה לתעודות לגמלאיםרבעון 20192
               40,426                                    52.50.03.0640,500פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלהגדלת חיבור חשמל לאנדרטת מגרבעון 20192
               40,142                                    07.80.02.2240,142פו/ פטור ועדהאילקס ביוטק בע"מערכות אפיון Xרבעון 20192
               22,534                                    07.80.02.5740,000מנ/ מנהל הרכשאגד הסעים בע"משרותי היסעים עבור אח"מרבעון 20192
               40,000                                    07.80.02.4540,000מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות חשמל מחלק ההפקה מחוז מרכזרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.2240,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מארוחת ערב - ערב רעים להב רבעון 20192
               40,000                                    07.80.02.0940,000פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת מחוז חוף- ניקוי חלונותרבעון 20192
               40,000                                    07.80.02.2540,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםיום גיבושרבעון 20192
               40,000                                    52.50.01.2040,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגב-ים ממן נכסים בלודשיפור סביבת עבודה יאל"כ להרבעון 20192
               39,604                                    07.80.02.1340,000מפ/ מכרז פומבימפעלי גדנסקי בע"מאספקה ותחזוקת כ"ר חשמלי קולנועיתרבעון 20192
               39,998                                    07.80.02.0940,000פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' איטום יח' חבלה תחנת מסוביםרבעון 20192
               39,974                                    07.80.02.5740,000מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שדרוג חד"ארבעון 20192
               39,781                                    52.50.01.0339,642מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20192
               39,562                                    07.80.02.0939,562פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת תחנת ראשון לציון, התקנת רשת יוניםרבעון 20192
               39,456                                    07.80.02.5139,456הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית באר שבעתשלום חצי אגרה- פקיד יערות עיריית ברבעון 20192
               39,456                                    07.80.02.0939,456הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית באר שבעתשלום חצי אגרה- פקיד יערות עיריית ברבעון 20192
               39,466                                    52.50.03.0639,268מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מ    פרוייקט אנדרטת מגב עירוןרבעון 20192
               39,082                                    07.80.02.0939,082מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןהחלפת גופי תאורה מתוך תוכנית התייעלות בבית נטופהרבעון 20192
               39,000                                    07.80.02.0139,000מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתשרותי קייטרינג ערב הוקרה מרחב ירקוןרבעון 20192
               38,984                                    07.80.02.4138,984המ/ הצעת מחירעיצוב עיסקי בע"מתוכנה WEBSTOREרבעון 20192
               38,844                                    07.80.02.4538,844המ/ הצעת מחירח.י הדברה והרחקת יוניםהרחקת יונים בבסיס מצודת הכחרבעון 20192
               38,610                                    07.80.02.2538,610המ/ הצעת מחיראיגוד הדירקטורים בישראל בע"מקורס דירקטוריוניםרבעון 20192
               38,400                                    07.80.02.0938,400מפ/ מכרז פומביא.ל.מ. ארגמן בע"מחניותרבעון 20192
               38,384                                    07.80.02.5138,385מפ/ מכרז פומבישתדלן את לייבו הנדסת חשמל בע"משירותי תכנון ויעוץ חשמל לשכת מנכרבעון 20192
               38,025                                    07.80.02.3138,025המ/ הצעת מחיראשדוד ים בע"מהזמנת מזח צףרבעון 20192
               37,950                                    07.80.02.2537,950פו/ פטור ועדהפודקאסט ישראל מדיה בע"מהפקת פודקסט בנושא תולדות משטרת ישראלרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.1337,696מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ר עבור מבצע אכיפה אתרבעון 20192



               37,379                                    07.80.02.1337,694מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב מבצע "שילוב כוחות לחייםרבעון 20192
               37,579                                    07.80.02.4137,579מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20192
               37,500                                    52.50.01.2037,500פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי במחוז חוףרבעון 20192
               37,440                                    07.80.02.0937,440מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"מעבור ניקיון חניון מטה המחוזרבעון 20192
               37,440                                    07.80.02.2537,440המ/ הצעת מחירמכללת א.ר פסגות בע"מקורס לבכיריםרבעון 20192
               37,380                                    07.80.02.3137,380מפ/ מכרז פומבירשת גרף בע"מתמרוריםרבעון 20192
               37,140                                    07.80.02.0137,140פו/ פטור ועדהספידי קול בע"משכירת אמצעים לבה"ד מג"ב מכמש עבור ביקור הנשיארבעון 20192
               37,112                                    07.80.02.4637,112מפ/ מכרז פומביביו אינסטרומנט בעמחוו''ד מומחה- משקלי גלגלרבעון 20192
               37,314                                    07.80.02.4537,014מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןרכש ריהוט למרחב דודרבעון 20192
               36,999                                    07.80.02.0936,999פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' איטום בבסיסי מג"ב דרוםרבעון 20192
               36,723                                    07.80.02.4536,715פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בטיחות החלפת דלתות פלדלת לב הבירהרבעון 20192
               36,668                                    07.80.02.3136,668מש/ מכרז שב"ספרונט ליין לציודכבלי יד ורגלרבעון 20192
               25,310                                    07.80.02.2236,644מח/ מכרז חשכ"לאימג' סטור מערכות בע"משרותי סריקהרבעון 20192
               36,504                                    07.80.02.2536,504המ/ הצעת מחירמגן אופטיק בעמרכש אטמי אוזנייםרבעון 20192
               36,457                                    07.80.02.0136,457מפ/ מכרז פומביורדה זבדיקו/שיא פרסומיםמזוודות לתובעיםרבעון 20192
               36,379                                    07.80.02.0136,379מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים מתוך תוכנית התייעלות במגרבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0136,337מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנועיםרבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0136,337מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנועיםרבעון 20192
               36,227                                    07.80.02.4136,227מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתרכש עבודות תשתיתרבעון 20192
               36,206                                    07.80.02.0436,206המ/ הצעת מחירע.נ. אחסון וקירור בע"מחפ"ק קירור- מבצע מירוןרבעון 20192
               36,103                                    07.80.02.0136,103מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלאות וותק למתנדב 8..13..25רבעון 20192
               36,000                                    07.80.02.0136,000פו/ פטור ועדהבר יוחאי אגודההשכרת חפק עבור מירוןרבעון 20192
               38,549                                    07.80.02.0935,953פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניההתקנת מערכת אוורור ימ"ר מרכזרבעון 20192
               21,371                                    07.80.02.0135,800מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכיבודיםרבעון 20192
               35,628                                    07.80.02.4135,628מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשבי אפלרבעון 20192
               35,550                                    07.80.04.8135,334מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"משונותרבעון 20192
               35,100                                    07.80.02.2535,100פו/ פטור ועדהגאגא בוקינגמופע נופש אלמנותרבעון 20192
               35,109                                    07.80.02.3135,080מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20192
               35,065                                    07.80.02.4535,065מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20192
               32,196                                    07.80.02.0135,006המ/ הצעת מחיראגודת אכסניות נוערסיור לימודי בצפון מנ"ט- לינהרבעון 20192
               35,000                                    52.50.03.0635,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל במתחם אימונים במכמשרבעון 20192
               34,946                                    52.50.01.2034,946הצעות מחיר/מסגרת זמןר.ש.ד יזמות והשקעות בע"ממערכות אבטחה ימת"א מרכזרבעון 20192
               34,632                                    52.50.01.0434,632מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20192
               34,576                                    07.80.02.1134,576פו/ פטור ועדהאי.או.אס פתרונות משרדדיו למכונות ביולרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0134,540פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מציוד למחנ"ט 2019רבעון 20192
               34,515                                    07.80.02.3134,515מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מפנסי סריקה לספינותרבעון 20192
               34,352                                    52.50.03.0634,481מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20192
               34,080                                    52.50.03.0634,080מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהשלמת תכנון מערכת כיבוי בית השוטר תרבעון 20192
               33,836                                    07.80.02.2133,836המ/ הצעת מחירפלד ישראל סוכנויותנרתיק ירך G-CODE לגלוק רבעון 20192
               33,813                                    07.80.02.2533,813מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מכרטיס מגנטירבעון 20192
               33,696                                    07.80.02.3133,696מפ/ מכרז פומביר.ד.פלד פיתוח וייצור בעטרפזיםרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.4533,286פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי פתח תקווהרבעון 20192
               31,997                                    07.80.02.0133,284מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור תוכנית התייעלות למגב ירושליםרבעון 20192
               33,117                                    07.80.02.4033,117מפ/ מכרז פומביפרונט ליין לציודפיתוח אב טיפוס ורכש של חגור בד לסייררבעון 20192
               32,994                                    07.80.02.4032,994מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"ממערכת אלחוטית לרוכב אופנוערבעון 20192
               32,760                                    07.80.02.3132,760המ/ הצעת מחירדי.זי.ר השקעות בע"ממשקפת חד-עינירבעון 20192
               32,760                                    07.80.06.0632,760מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מרכש אב טיפוס-מחשוב אופנועיםרבעון 20192
               32,760                                    07.80.02.2532,760המ/ הצעת מחירפלציברכש מזרני פלציב - המכללה הלאומית לשוטריםרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.5732,619פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מיום הסייררבעון 20192
               32,567                                    07.80.02.4532,575פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי חדר תקשורת משל"רבעון 20192
               32,379                                    52.50.03.0632,430מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20192
               19,345                                    07.80.02.4632,429פו/ פטור ועדהFEDERAL INSTITUT OF METROLOGY METASכיול מכשירי אתןרבעון 20192
               17,290                                    07.80.02.0132,294פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
               32,250                                    07.80.02.4032,250מפ/ מכרז פומביג.ג. רובוטיקה מתקדמתזיווד אלקטרוני לערכות שידור לאחוררבעון 20192
               32,694                                    52.50.01.0432,054מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת מערכת LPR מחוז דרוםרבעון 20192
               32,019                                    07.80.02.4132,019מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מרכישת כרטיסי SAM ושכירת מקודדים לקידוד פרופילרבעון 20192
               32,011                                    07.80.02.4132,011פו/ פטור ועדהמגדלאור מע זמן אמת בע"משדרוג מערכת דיווחי נוכחותרבעון 20192
               31,853                                    07.80.02.2531,853המ/ הצעת מחיררגב דנטל בע"מציוד למרפאת שיניים מכמשרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.6131,775מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש F-350 1רבעון 20192
                     -                                    07.80.02.6131,775מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 11 פורדרבעון 20192
               18,000                                    52.50.01.0331,590מפ/ מכרז פומבידוד יצחק/מיכל- אומני הדרכת תיאוריההדרכת תיאוריהרבעון 20192
               31,426                                    07.80.02.4031,426מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמות ממונעותרבעון 20192
               30,216                                    07.80.02.0131,216מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןאישורי שימוש לטובת רכש כלכלה לאירועים יחרבעון 20192
               31,200                                    07.80.02.0931,200מפ/ מכרז פומביא.ל.מ. ארגמן בע"מחניות מפנ''ארבעון 20192
               31,100                                    52.50.01.0331,100מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20192
               31,230                                    52.50.01.2031,017פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניה עב' בינוי יח' סלערבעון 20192
               31,000                                    07.80.02.0131,000המ/ הצעת מחירהחוף של מיקונוס בע"מסיור לימודירבעון 20192
               31,427                                    07.80.02.3130,995מפ/ מכרז פומביפוליקרט טכנולוגיות בע"מערכת מחסוםרבעון 20192
               30,281                                    07.80.02.2230,281פו/ פטור ועדהרניום בע"מקיט מיטוכנודריאלירבעון 20192
                     -                                    07.80.02.6130,196מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 היילקסרבעון 20192
               26,206                                    52.50.03.0630,000פו/ פטור ועדהוימאזור בעמשדרוג תריס חשמלי יחידת מסוקיםרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.4530,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
               18,900                                    07.80.02.0130,000המ/ הצעת מחירמלון מעלה הגלבוע בע"מבית מלון סיור יחידתירבעון 20192
               28,136                                    07.80.02.5630,000פו/ פטור ועדההידרו-נעתחזוקת ערכות פריצהרבעון 20192
               30,000                                    52.50.01.0330,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' שיפוץ פרויקט מטווח עופררבעון 20192
               29,868                                    07.80.02.0129,868מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"משכירת ציוד לאוהל חפ"ק מצעד הגאווה רבעון 20192
                     -                                    07.80.02.2129,850פו/ פטור ועדהמפרולייטמכפל אופטירבעון 20192
               29,835                                    07.80.02.0129,835מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20192
               29,500                                    07.80.02.0129,500פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
               29,748                                    07.80.02.4629,429מה/ מנהל הרכבפ.ר.ש פרוייקטים לבטיחות בנהיגההשתלמות נהיגהרבעון 20192
               28,947                                    07.80.02.2529,429מה/ מנהל הרכבפ.ר.ש פרוייקטים לבטיחות בנהיגההשתלמות נהיגהרבעון 20192
               29,250                                    07.80.02.2529,250המ/ הצעת מחיראריה סנהיעווץ והנחייה מקצועית בתחום האנימציה למגרבעון 20192
               29,025                                    07.80.02.3729,025הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןטקס התייחדות לחללי מ"ירבעון 20192
               25,551                                    07.80.02.3828,968מפ/ מכרז פומביש.כ שירותי כללית בע"מניקיון יום הבחירותרבעון 20192
               28,939                                    07.80.02.2528,939המ/ הצעת מחיראבלין י.א. בע"מהדרכותרבעון 20192
               28,885                                    07.80.02.4528,885מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20192
               28,841                                    07.80.02.3128,841מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מתיק שלוקררבעון 20192
               29,486                                    07.80.02.3128,782מפ/ מכרז פומבימוצרי פוליאטילן ופלסטיק (אמיר אשד)שקיות מאובטחותרבעון 20192
               28,717                                    07.80.02.1128,716מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט חד"א מחוז מרכזרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0128,644פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
               28,360                                    07.80.02.0128,360המ/ הצעת מחירמערכות בטיחות ג.י בע"מהשתלמות עבודה בגובהרבעון 20192
               28,484                                    07.80.02.3128,343מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מיחידת פרשים מחוז תל אביברבעון 20192
               27,669                                    07.80.02.4128,192מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםנתביםרבעון 20192



                     -                                    07.80.06.0628,163אא/ אישור אוצרדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 1 אופנוע 1200רבעון 20192
               28,045                                    07.80.02.2128,045מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןאפודיםרבעון 20192
               28,033                                    07.80.02.2528,033מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"ממדפסות לתעודות מינוירבעון 20192
               27,900                                    07.80.02.4127,900מפ/ מכרז פומביבני אלי אטקסרכש שעות עבודה עבור פיתוחים תיעוד זירהרבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0627,685מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 4 קטנוע MP3רבעון 20192
                     -                                    07.80.02.6127,562מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 13 קיה סיד 5 דלתותרבעון 20192
               27,530                                    52.50.01.2027,548פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי קב"טיה בית ליאלרבעון 20192
               27,502                                    07.80.02.0927,503פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מהחלפת מצברים לUPS מטה מחוז שרבעון 20192
               27,475                                    07.80.04.2127,475מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהחותכים, מספריים, תרסיס צבערבעון 20192
               27,425                                    07.80.02.4627,425מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"מתיקון אוהליםרבעון 20192
               27,383                                    07.80.02.0927,383מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מעבודות חשמל באילתרבעון 20192
               27,478                                    52.50.03.0627,337מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהחלפת מערכת אבחה בהר הביתרבעון 20192
               27,273                                    07.80.02.3127,273מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מססלים עבור מחוז תל אביברבעון 20192
               27,144                                    07.80.02.3127,144פו/ פטור ועדהמרעום דולפיןחגורה נילוות לאפודרבעון 20192
               27,045                                    07.80.02.4127,045פו/ פטור ועדהחברת החשמל מזרח ירושליםמונה חשמל מבט ירושליםרבעון 20192
               26,869                                    07.80.02.0927,045מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור תחנת אילתרבעון 20192
               27,000                                    07.80.02.4527,000המ/ הצעת מחירהחברה העירונית "גוונים אריאל" בע"מסדנאות מנהיגות מחוז מרכזרבעון 20192
               26,998                                    07.80.02.3126,998מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20192
               26,910                                    52.50.03.0626,910מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםייעוץ ותכנון אדריכלי לשכת ררבעון 20192
               16,646                                    07.80.02.4226,887המ/ הצעת מחירברליץ ישראל בע"מלימודי שפותרבעון 20192
               25,153                                    07.80.02.4126,828וע/ ועדת ענ"אאורקל מערכות תכנה ישראלרישוי ותחזוקת אורקלרבעון 20192
               26,812                                    07.80.02.5626,812המ/ הצעת מחירמרכז גבים לגשור בע"מקורס גישוררבעון 20192
               32,673                                    52.50.01.0326,801מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשביםרבעון 20192
               26,660                                    07.80.02.3126,660כבא / כיבוי אשריתוך טכנולוגיות בטיחותאמצעי מיגון לחומ"סרבעון 20192
               26,260                                    07.80.02.4226,650מפ/ מכרז פומביהאוניברסיטה הפתוחהלימודי שפהרבעון 20192
               26,626                                    07.80.02.2926,626פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת ציודרבעון 20192
               25,919                                    07.80.02.5626,600המ/ הצעת מחירד"ר עמוס פרישלינג בע"מטיפול רפואי לבע"חרבעון 20192
               26,579                                    07.80.02.3026,579מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהדבקיםרבעון 20192
               26,389                                    52.50.01.2026,400מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל מלמ"ש משרדי קנאביסרבעון 20192
               26,400                                    07.80.02.0126,400המ/ הצעת מחיראשת ארגון שרותי תירותסיור לימודי עבור מבסיםרבעון 20192
               26,389                                    07.80.02.4026,389מפ/ מכרז פומביר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ואולר רב שימושי SOG עבור לוגיסטיקה מחסןרבעון 20192
               26,340                                    07.80.04.2126,340מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהבקבוקי פלסטיק בגדלים שוניםרבעון 20192
               26,325                                    07.80.02.4526,325הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרארונות הלבשה עבור מג"ב עוטף ירושליםרבעון 20192
               26,402                                    07.80.02.3126,272מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממרחב ירקוןרבעון 20192
               26,318                                    52.50.01.2026,267מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)עיצוב פנים ומרחב המתנה מרכז למיון בכיריםרבעון 20192
               26,133                                    07.80.02.0926,133מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור נעוריםרבעון 20192
               26,044                                    07.80.02.0926,044פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מתחזוקת מג"ב יהודאי- אספקה והתקנה מכבש קרטוניםרבעון 20192
                  9,720                                    07.80.02.5725,740מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההסעים פרוייקט מילה ברמה הארציתרבעון 20192
               25,740                                    07.80.02.4525,740פו/ פטור ועדהסברס יזמות וייצוג בע"מהופעת אומןרבעון 20192
               25,679                                    07.80.02.2225,679פו/ פטור ועדהא.ו.ב.א שירותי הייטקתחזוקת מיקרוסקופיםרבעון 20192
               25,650                                    52.50.03.0625,650מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20192
               25,490                                    07.80.02.2225,469מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20192
               25,440                                    07.80.02.4525,440מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור פרויקט הר חוצביםרבעון 20192
               25,272                                    07.80.04.8125,272המ/ הצעת מחירמלון שלום בע"מכנס ועדה מתמדת 30.4.19רבעון 20192
               25,239                                    52.50.03.0625,239מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםייעוץ ותכנון אדריכלי לשכת ררבעון 20192
                     -                                    07.80.02.2125,185המ/ הצעת מחירדי וי דיגיטל ויז'ן בע"מחצובותרבעון 20192
               25,000                                    07.80.02.0125,022הצעות מחיר/מסגרת זמןאורלי צדוקסופרויז'ןרבעון 20192
               25,000                                    07.80.02.5625,001פו/ פטור ועדהא.א. יבוא ושיווק בע"מתחזוקה מגדלוריםרבעון 20192
               26,404                                    52.50.03.0625,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בטיחות ביצוע קרוסלה למעבר שוטרים תחנת עיירותרבעון 20192
                  5,426                                    52.50.03.0625,000מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משינוע תחנת מודיעיןרבעון 20192
               24,984                                    52.50.01.2025,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי חנייה המכללה הלאומית לשוטריםרבעון 20192
               24,720                                    07.80.02.3124,999המ/ הצעת מחיררונן דניאלטיפול רפואי לבע"חרבעון 20192
               24,970                                    52.50.03.0624,999פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מהשלמות בנייה והתאמות משטרת ערועררבעון 20192
               24,961                                    07.80.02.0924,961פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהזמנת אוהלים לטובת מבצע מירוןרבעון 20192
               24,902                                    52.50.01.0424,903מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלפריסת תשתית חשמל חוות שרתים יהודאירבעון 20192
               24,841                                    52.50.03.0624,845פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי רצפת בטון מטה מחוז דרוםרבעון 20192
               24,716                                    07.80.02.0924,716מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מבדיקת הארכות לוחות חשמל ראשיים מחוז מרכזרבעון 20192
               24,709                                    07.80.02.0924,709מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןרכש גופח תאורה מתוך תוכנית התייעלות בבסיס מצודת כחרבעון 20192
               24,621                                    52.50.01.0324,621מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מרחפן ומצלמהרבעון 20192
               24,570                                    07.80.02.3124,570פו/ פטור ועדהכהן עוז עזרא- מגן כלבים למען האדםכלברבעון 20192
               24,550                                    07.80.02.2224,550מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןאישורי שימוש לטובת רכש כלכלה לאירועים יחרבעון 20192
               24,500                                    07.80.02.4524,500המ/ הצעת מחירהמכללה האקדמית להנדסה - SCEקורס העשרהרבעון 20192
               24,496                                    07.80.02.0924,496פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהזמנת מיזוג אויר לטובת מבצע מירוןרבעון 20192
               24,488                                    07.80.02.3124,488מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתיקים מג"ב בה"דרבעון 20192
               24,277                                    07.80.02.0124,278המ/ הצעת מחיריורופולס בריכות שחיה בע"מתפעול בריכה במרחב גלילרבעון 20192
               24,219                                    07.80.02.2224,219מפ/ מכרז פומבישעיה אברהם  ו / או אפרתאוגרי שמערבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0124,189פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
               24,153                                    07.80.02.0124,153פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסדנא אסטרטגית לספ"כרבעון 20192
               24,389                                    07.80.02.2123,997מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםחח לגלוקרבעון 20192
               31,223                                    52.50.01.2023,833פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בינוי אג"מ פתח תקווהרבעון 20192
               23,674                                    07.80.02.4523,674פו/ פטור ועדהספידי קול בע"משכירת ציוד יום ספורט מחוזירבעון 20192
                  3,510                                    52.50.03.0623,521מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותעב' תכנון אקוסטיקה אנדרטת עירוןרבעון 20192
               11,249                                    07.80.02.5723,400מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"מהסעים פרוייקט מילה ברמה הארציתרבעון 20192
               22,821                                    07.80.02.5623,400המ/ הצעת מחירד"ר רון חייקטיפול רפואי לבע"חרבעון 20192
               23,400                                    07.80.04.8123,400מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקשונותרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.2223,365המ/ הצעת מחירדי וי דיגיטל ויז'ן בע"מחצובותרבעון 20192
               23,107                                    07.80.02.1123,108מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט חד"א מחוז חוףרבעון 20192
               23,016                                    07.80.06.0823,016מכרז בט"פאלביט מערכותדלת במטוסרבעון 20192
               23,000                                    07.80.02.0123,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיורים לימודיים ליחידת שחר מגרבעון 20192
               22,935                                    07.80.02.3122,935מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןאישורי שימוש לטובת רכש כלכלה לאירועים יחרבעון 20192
               22,898                                    07.80.02.4522,898מפ/ מכרז פומבימצמן את מרוץ מילניום בע"מאופנים חשמלייםרבעון 20192
               22,850                                    52.50.01.2022,851מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל לשכת ר' אמ"שרבעון 20192
               22,815                                    07.80.02.0122,815המ/ הצעת מחיררוני ושי הפקות וידיאוהפקת סרטון וידאורבעון 20192
               22,588                                    07.80.02.5722,588מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות חשמל דסק הערכה מחוז מרכזרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.3122,581פו/ פטור ועדהעילית אלומיניום ישראל ארה"ב בע"משכירת מבנים מתקפלים FORTSרבעון 20192
               22,526                                    07.80.02.4522,526המ/ הצעת מחירהמכללה האזורית אשקלוןשכירת אולםרבעון 20192
               11,221                                    07.80.02.3822,442מפ/ מכרז פומביטי אנד אם שירותי ניקיוןשירות נקיון ביום הבחירות - מחוז חוףרבעון 20192
               22,394                                    07.80.02.4122,394המ/ הצעת מחירגו.ג'י.איי.אס בע"משעות עבודהרבעון 20192
               22,376                                    07.80.02.4022,376פו/ פטור ועדהפ.ס.ק  ווינד טכנולוגיות בע"מתחזוקת תורן מגרש הרוסיםרבעון 20192
               22,184                                    07.80.02.5622,280פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"ממיגון סדנת עטרותרבעון 20192
               22,082                                    07.80.02.0122,136פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מבניית במת הנגשה בבסיס מכמרבעון 20192
                  6,225                                    52.50.03.0622,105פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בינוי הדרכה שי יחידת סלערבעון 20192
               21,911                                    07.80.02.5622,084המ/ הצעת מחיררודריג שיטיפול רפואי לבע"חרבעון 20192



               22,000                                    07.80.02.3122,021פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מתיקון תשתיות מים וביוב בה"רבעון 20192
               22,000                                    07.80.02.4522,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי תחנת מוריהרבעון 20192
               21,925                                    52.50.01.2021,928פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מבדיקות קרינה תחנות עפולה,רבעון 20192
               21,879                                    07.80.02.2521,879מפ/ מכרז פומביוורקרכפפות עובר מרפאות ושוטרי סיוררבעון 20192
               21,827                                    52.50.03.0621,827מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20192
               20,234                                    07.80.02.2721,817מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהתקנת מערכת גילוי אש בהר הביתרבעון 20192
               21,785                                    07.80.02.2221,785מש/ מכרז שב"סמצג בע"מרכש מגרסות עבור מחוז צפוןרבעון 20192
               21,772                                    07.80.02.4121,772מח/ מכרז חשכ"למג'יק תעשיות תוכנהרכש תחזוקת מגי'ק לשנת 2019רבעון 20192
               23,355                                    07.80.02.2121,762פו/ פטור ועדהמפרולייטכוונות לנשקרבעון 20192
               21,762                                    07.80.04.8121,762המ/ הצעת מחירנאות אפעל בע"מהשתלמות וועדה מתמדת לשנת רבעון 20192
               21,693                                    07.80.02.4021,693מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהערכות השקטה טקטית מג"ברבעון 20192
               21,645                                    07.80.02.4021,645מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןמטען ראש לרכברבעון 20192
               21,535                                    07.80.02.0921,535מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכישת חומרי עבודה אריחי פרקט רבעון 20192
               14,453                                    07.80.02.5721,312מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מפרוייקט מילה רמה הארצית - רבעון 20192
               21,200                                    07.80.02.4521,200פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי רחובותרבעון 20192
               21,133                                    07.80.02.0121,133הצעות מחיר/מסגרת זמןנטע לוטרמןסופרויז'ןרבעון 20192
               21,112                                    07.80.02.3121,112המ/ הצעת מחירהמוסד לבטיחות ולגיהותקורס ממוני בטיחות בעבודהרבעון 20192
               21,058                                    07.80.02.3121,060המ/ הצעת מחירמזרחי מורןטיפול רפואי לבע"חרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0121,027פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת ציוד לאירוערבעון 20192
               21,018                                    52.50.03.0621,018פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהשדרוג מערכות חשמל ימ"מרבעון 20192
               21,000                                    07.80.02.2721,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מתיקון פיצוץ צנרת מים ותשתיות מגרבעון 20192
               21,000                                    07.80.02.0121,000המ/ הצעת מחירעמותת קוסל לחינוך גופנייום  ספורט חשבותרבעון 20192
               20,998                                    52.50.03.0621,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מייעוץ תנועה ביחידת האופנועים  ביואברבעון 20192
               21,000                                    07.80.02.0921,000המ/ הצעת מחירג.י.ד חניונים ואחזקותתשלום בדיעבד באישור רמ"ח כספים חודש אפרילרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.4520,987פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי תחנת נתניהרבעון 20192
               20,896                                    07.80.02.2220,896מפ/ מכרז פומביוידאוסטמצלמות כרטיסרבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0620,811מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 4 סקודה אוקטביהרבעון 20192
               20,626                                    07.80.02.4520,626המ/ הצעת מחירמאיה בן סעדוןרצף הפיתוח מחוז מרכז- תוכנית ארזים לנגדיםרבעון 20192
               20,626                                    07.80.02.4520,626המ/ הצעת מחירד"ר לימור שגיארצף הפיתוח מחוז מרכז-הנחייה ארזים לקציניםרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0120,460פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מג"ב מרכזרבעון 20192
               20,435                                    07.80.02.3120,435מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהארגזיםרבעון 20192
               19,842                                    52.50.03.0620,284מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20192
               20,229                                    52.50.01.0420,229מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20192
               20,057                                    07.80.02.1120,057מפ/ מכרז פומביקלמן ברמן בע"מדגלים למלאי מחסן בית דגןרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0120,010המ/ הצעת מחירסוליי מלון בוטיק אילת בע"מסיור לימודי מג"ב צפוןרבעון 20192
               15,141                                    07.80.02.0420,000פו/ פטור ועדהרשות שדות התעופה בישראלכלכלהרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0120,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
               20,000                                    52.50.03.0620,000פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' שיפוצים תחנת גבעתייםרבעון 20192
               20,000                                    52.50.03.0620,000פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בינוי ביצוע עמדת שטיפה קריית מלאכירבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0120,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
               12,296                                    52.50.01.0320,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון מיזוג אויר מעבדת רכב וזיהוי בית שמשרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.2120,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגימת השחרותהשחמת כלי נשקרבעון 20192
               20,190                                    07.80.02.3820,000מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתהסעדה עבור מחוז צפוןרבעון 20192
               20,000                                    07.80.02.2520,000הצעות מחיר/מסגרת זמןש.א.ג.שרותי רפואה בעמציוד לרפואת חירוםרבעון 20192
               16,439                                    07.80.02.0420,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשרון דן השקעות בע"מהשמדת מוצרי טקסטילרבעון 20192
               20,000                                    07.80.02.2220,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטו שוורץניירות למעתקי ט"ארבעון 20192
               20,000                                    07.80.02.0920,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאלון וייסהחלפת דק משל"ט מרכזרבעון 20192
               13,404                                    52.50.01.0520,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון קונסטרוקציה פרויקט בית אלחנןרבעון 20192
               19,972                                    07.80.06.0820,000פו/ פטור ועדהקונטרופ טכנולוגיותתחזוקה וחלפיםרבעון 20192
               20,000                                    07.80.02.0120,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשמח הפקות בע"ממופערבעון 20192
               18,347                                    07.80.02.4520,000מח/ מכרז חשכ"לאימג' סטור מערכות בע"מסריקת ארכיון משמר הגבול אנדרטהרבעון 20192
               20,000                                    07.80.02.3120,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמג'יק פרינטמדבקותרבעון 20192
               20,000                                    07.80.02.0120,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתיירות ניר דודסיור לימודי ראשלצרבעון 20192
               20,000                                    07.80.02.3120,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנעם הרץעריכת סרטון אנימציה ללומדת בטיחות לכלל השוטריםרבעון 20192
               20,000                                    07.80.02.2520,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשוט פתרונות בע"ממטרת פופר למג"ב מבצעיםרבעון 20192
               20,000                                    07.80.02.2520,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקוסמוטרייד בע"מציוד חבישהרבעון 20192
               20,000                                    07.80.02.4520,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפפה מישל 1999ערב פרידה מקציניםרבעון 20192
               20,000                                    07.80.02.0120,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמורפוט בע"ממקום לכנס טכנולוגיותרבעון 20192
               14,376                                    07.80.02.3120,000פס/ פטור סגן חשבברנדשטטר יעקבתחזוקת קסדות טייסיםרבעון 20192
               20,000                                    07.80.02.0920,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיעקב לסריעבודות גינון תחנת מעלותרבעון 20192
               20,000                                    07.80.02.2120,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסילבר שדוו' אדבנסד סיקח"ח ידית דריכה M16רבעון 20192
               20,000                                    07.80.02.3120,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלפידות ציוד ייעודי בע"מרתמת חילוץ ליח"צרבעון 20192
               19,998                                    07.80.02.4519,998הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר חנו אחזקות בע"מכיבודרבעון 20192
               19,998                                    07.80.02.4519,998הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר חנו אחזקות בע"מכיבודרבעון 20192
               19,995                                    07.80.02.3019,995הצעות מחיר/מסגרת זמןאקסטרים 5 בע"מעדשות אופטיות למסכת טב"קרבעון 20192
               19,995                                    07.80.02.4619,995הצעות מחיר/מסגרת זמןשמש עמית ו/או טל טליה ALLMART פתרורכש עבור את"ןרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.4519,992פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
               19,992                                    07.80.02.2519,992הצעות מחיר/מסגרת זמןראם ספורט ומחנאות 2013מיזם בריאות- מירוץ נשיםרבעון 20192
               19,988                                    07.80.02.4519,988הצעות מחיר/מסגרת זמןרונן לויהופעת אומן ערב הוקרה מרחב ירקוןרבעון 20192
               19,972                                    07.80.02.2219,984הצעות מחיר/מסגרת זמןיצחק איציק בן רם זגגותהדפסותרבעון 20192
               19,984                                    07.80.02.3119,984הצעות מחיר/מסגרת זמןשבא-יםחליפות צלילה ליחצ צולליםרבעון 20192
               19,974                                    07.80.02.2219,974הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטו מהיר (יבוא ושיווק)נייר למדפסתרבעון 20192
               19,967                                    07.80.02.3119,967הצעות מחיר/מסגרת זמןסוויפטווטר בע"מ-צח סרורחגורות ציפה לחילוץ ממיםרבעון 20192
               19,957                                    07.80.02.0119,957מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעמאירוח גורמי חוץרבעון 20192
               19,949                                    07.80.02.4619,949הצעות מחיר/מסגרת זמןביומדיק טכנולוגיות רפואיות בע"מכוסית אינדיקציה לזיהוי סמיםרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0919,949הצעות מחיר/מסגרת זמןהוד גינון פיתוח ואחזקה דנתה רפאלעבודות גינון עבור מחוז חוףרבעון 20192
               18,392                                    52.50.03.0619,925מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלתכנון אדריכלי עבור הוצאת היתר לחיזוק מבנים בקרייתרבעון 20192
               19,919                                    07.80.02.3119,919הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטו שוורץתיקון ציוד צילוםרבעון 20192
               19,913                                    07.80.02.2519,913הצעות מחיר/מסגרת זמןסופרגום (1983) בעממעמד גומי לשידרית עבור כשירויות מגרבעון 20192
               20,168                                    07.80.02.4519,910מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסרכש מקרריםרבעון 20192
               19,902                                    52.50.01.0319,902הצעות מחיר/מסגרת זמןאמטרין טכנולוגי'ס בע"מבגד הסוואה ייעודירבעון 20192
               19,900                                    07.80.02.0119,900פו/ פטור ועדהאן.אם.סי.יונייטד אנטרטיינמנט בע"ממופע טקס ההתייחדותרבעון 20192
               19,890                                    52.50.01.0519,890הצעות מחיר/מסגרת זמןד"ר עופר גרוזברד - מרצהכתיבת חוברתרבעון 20192
               19,890                                    52.50.01.0319,890הצעות מחיר/מסגרת זמןמידאטה בע"מהפקת ניוזלטררבעון 20192
               19,890                                    07.80.02.2219,890הצעות מחיר/מסגרת זמןיר-גום י. יוספיסרט שחור דביקרבעון 20192
               19,890                                    07.80.02.2919,890הצעות מחיר/מסגרת זמןמפלים 26 אלד בע"מנשףרבעון 20192
               19,872                                    52.50.03.0619,872פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מריהוט אוריינטלי מחוז דרוםרבעון 20192
               19,861                                    07.80.02.2519,861הצעות מחיר/מסגרת זמןא.הקר אריאל מדיק בע"מציוד רפואי משליםרבעון 20192
               19,838                                    07.80.02.3119,839הצעות מחיר/מסגרת זמןשבא-יםחליפות צלילה ליחצ צולליםרבעון 20192
               19,677                                    07.80.02.0919,832הצעות מחיר/מסגרת זמןג'נרקל תעשיות בע"מתיקון גנרטורים פק פקרבעון 20192
               19,750                                    07.80.02.3119,750מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכוםרבעון 20192
               19,656                                    07.80.02.4019,656פו/ פטור ועדהד"ר בלוך את אינג' סוקל שירותי תכנון קונסטרוקציה לתרניםרבעון 20192
               19,656                                    07.80.02.0119,656מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעמתשורות עבור אירוח גורמי חוץרבעון 20192



               19,656                                    07.80.02.2219,656הצעות מחיר/מסגרת זמןסופר בניין אלברט בן הרוש בע"מתרסיס שמןרבעון 20192
               19,656                                    07.80.02.1119,656הצעות מחיר/מסגרת זמןא.חי.גרפ אדים בע"מכסאותרבעון 20192
               19,645                                    07.80.02.3119,645הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןאזיקוניםרבעון 20192
               19,628                                    07.80.02.2519,628הצעות מחיר/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואימכשור וציוד רפואירבעון 20192
               19,500                                    07.80.02.4119,621הצעות מחיר/מסגרת זמןיונקס מחשבים בע"מתיקון מחשב ניידרבעון 20192
               19,609                                    07.80.02.2519,609הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיקה שיווק ציוד עזרה ראשונהציוד רפואי חבישה+ חירוםרבעון 20192
               19,372                                    07.80.02.4119,607מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20192
               19,539                                    07.80.02.2519,539הצעות מחיר/מסגרת זמןא.הקר אריאל מדיק בע"מציוד חבישה למרפאותרבעון 20192
               19,500                                    07.80.02.2519,500הצעות מחיר/מסגרת זמןהיכל התרבות מעלה אדומים מפעלי תרבותטקס יום העצמאותרבעון 20192
               19,484                                    07.80.02.4519,484מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט לתחנת מוריה מתקציב הביזוררבעון 20192
               19,422                                    07.80.04.2119,422הצעות מחיר/מסגרת זמןאינטרכל הכל לביתמדבקותרבעון 20192
               19,366                                    07.80.01.5119,366מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש פלאפונים עבור מדור אינטרנט מוביילרבעון 20192
               18,675                                    07.80.02.3119,332מפ/ מכרז פומביSTEINER OPTIK GMBHרכש משקפות וחצובות למשקפות ולמצלמותרבעון 20192
               19,305                                    07.80.02.2519,305הצעות מחיר/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואימכשיר למדידת עומס חוםרבעון 20192
               19,305                                    07.80.02.2219,305פו/ פטור ועדהדיוק שרותיםתחזוקת מיקרוסקופים השוואתייםרבעון 20192
               19,305                                    07.80.02.0119,305מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20192
               19,287                                    07.80.02.0119,287פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי ספכ מחוז מרכזרבעון 20192
               19,273                                    07.80.02.2719,273פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מנזקי סופה בתחנת חדרהרבעון 20192
               19,235                                    07.80.02.4119,235הצעות מחיר/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מרכש מדפסת מדבקותרבעון 20192
               19,177                                    07.80.02.2519,177פו/ פטור ועדהספידי קול בע"משכירת ציודרבעון 20192
               19,135                                    07.80.02.0119,135הצעות מחיר/מסגרת זמןתיירות ניר דודסיור לימודי עבור אמ"ש בה"ד מגרבעון 20192
               19,130                                    52.50.01.0319,130מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש אמצעים טכנולוגיים - מצלמות גוףרבעון 20192
               19,040                                    07.80.02.4519,040הצעות מחיר/מסגרת זמןאיילה נסיעות ותיירות בע"מסיור לימודירבעון 20192
               19,034                                    07.80.02.0119,033הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי.בי.אסשדרוג ותמיכהרבעון 20192
               19,001                                    07.80.02.2919,001הצעות מחיר/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.ארוחת ערב קורס פו"מרבעון 20192
               18,983                                    52.50.01.2018,983מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםשרותי יעוץ ותכנון אדריכלות הדרכה מרכזרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0118,919פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודית פלגת יס"מ ירושליםרבעון 20192
               19,165                                    52.50.01.0318,913מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםנתביםרבעון 20192
               18,900                                    52.50.01.0518,900הצעות מחיר/מסגרת זמןרונן אלדרסדנאותרבעון 20192
               18,300                                    07.80.02.2518,900פו/ פטור ועדהעירית באר שבעמטווחיםרבעון 20192
                  2,170                                    07.80.02.5718,897הצעות מחיר/מסגרת זמןקייקי כפר בלוםפרוייקט נערי מילה ברמה הארציתרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0118,880פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי לאילת עבור פלוגה ירבעון 20192
               18,871                                    07.80.02.3118,871מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכישת כלים עבור חטיבה טקטית לצורך תפעול היחידהרבעון 20192
               18,850                                    07.80.02.0118,850הצעות מחיר/מסגרת זמןמוזיאון ארצות המקרא- קדמא תרבותעב גיבוש עבור אגף השיטוררבעון 20192
               18,114                                    07.80.02.1318,847מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מפעילות אכיפה בשת"פ הרלברבעון 20192
               18,720                                    07.80.02.4518,720מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מארוחת ערב ליל אל-קדררבעון 20192
               18,720                                    52.50.01.0318,720הצעות מחיר/מסגרת זמןתובנות בע"מקבוצות מיקודרבעון 20192
               14,040                                    07.80.02.3118,720מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגליניקוי שטח השומרוני הטוברבעון 20192
               18,690                                    07.80.02.3118,690מפ/ מכרז פומבירשת גרף בע"מתמרוריםרבעון 20192
               18,673                                    07.80.02.2218,673מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20192
               18,662                                    07.80.02.2218,662הצעות מחיר/מסגרת זמןאיציק חותמות ושלטיםשלטים שוניםרבעון 20192
               17,907                                    07.80.02.2518,639מה/ מנהל הרכבפ.ר.ש פרוייקטים לבטיחות בנהיגההשתלמות נהיגה לשוטרים - רבעון 20192
               18,600                                    07.80.02.0118,600פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיו לימודירבעון 20192
               18,131                                    52.50.03.0618,584מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20192
               18,659                                    07.80.02.1018,565מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת מערכת אזעקה חרישרבעון 20192
                  6,588                                    07.80.02.0118,532מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ר עבור מבצע אכיפה אתרבעון 20192
               18,509                                    07.80.02.3118,509הצעות מחיר/מסגרת זמןשייד פרו בע"מאוהלי חפ"קרבעון 20192
               18,486                                    07.80.02.3118,486הצעות מחיר/מסגרת זמןפרקו חברת שליווק והפצה בע"מאמבטיה לכלברבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0618,441מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 12 קיה פיקנטורבעון 20192
               18,369                                    07.80.02.2518,369פס/ פטור סגן חשבאינדיסס- דביר קסורלהקורס הכרת שיטות דפוס וזיהוייןרבעון 20192
               18,335                                    07.80.02.0118,335מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה יום הסייר מרחב איילוןרבעון 20192
               18,252                                    07.80.02.0118,252מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות עבור מתנדבים מחוז חוףרבעון 20192
               18,252                                    52.50.01.0418,252הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.כהן אלקטרוניקהמחשוברבעון 20192
               18,229                                    07.80.02.0918,229פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מסככה עבור יחידת חילוץ עציוןרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0118,165פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי לאילת עבור מג"ב חוףרבעון 20192
               18,135                                    07.80.02.0118,135הצעות מחיר/מסגרת זמןגאגא בוקינגהופעת אומןרבעון 20192
               18,077                                    52.50.01.0518,077מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש ערכות שמערבעון 20192
               18,040                                    07.80.02.1718,040הצעות מחיר/מסגרת זמןעמית א.ב טורואירוח גורמי חוץרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0118,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0118,000הצעות מחיר/מסגרת זמןכפר הנופש עין גבסיור לימודי תחנת ראש העין רבעון 20192
                     -                                    07.80.02.4517,925פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מרחב שפלהרבעון 20192
               17,813                                    07.80.02.3417,813מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורה נופש אלמנותרבעון 20192
                  6,337                                    07.80.02.2217,707מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהחומרים וכלי עבודהרבעון 20192
               17,695                                    07.80.02.4017,695מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש ערכות שמע עבור מג"ברבעון 20192
               17,672                                    07.80.02.1117,672מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט חד"א תחנת עפולהרבעון 20192
               15,795                                    07.80.02.2517,667הצעות מחיר/מסגרת זמןאור פתרונות לאירועיםנופש אלמנותרבעון 20192
               17,642                                    07.80.02.0917,641הצעות מחיר/מסגרת זמןנוף הקריה גינון ופיתוח בע"מעבודות גינוןרבעון 20192
                  3,733                                    07.80.02.5617,550המ/ הצעת מחירבית חולים וטרינרי בע"מטיפול רפואי לבע"חרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0117,550הצעות מחיר/מסגרת זמןסינגולד בע"מאומן לערב חטיבה טקטיתרבעון 20192
               14,616                                    52.50.01.0317,550מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'ייעוץ קונסטרוקציה למעבדת רכב וזיהוי ביתרבעון 20192
               17,550                                    52.50.03.0617,550מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'ייעוץ קונסטרוקציה עבור מרחב דודרבעון 20192
               16,799                                    07.80.02.0117,519הצעות מחיר/מסגרת זמןטרקטורוני דישון בע"מ טיולי טרקטרונים פי"מ/אטו"ברבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0117,500הצעות מחיר/מסגרת זמןויליג' השקעות אילת בע"מסיור לימודירבעון 20192
               17,500                                    07.80.02.2517,500הצעות מחיר/מסגרת זמןקאנטרי אורנית (מועדון ספורט אורנית)אימון כושר שוטרי תחנת כפר קאסםרבעון 20192
               16,649                                    52.50.03.0617,500פו/ פטור ועדהמכון התקנים הישראליבדיקת נפח מים שלא מסולק לביוברבעון 20192
               17,500                                    07.80.02.2517,500הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ל.ס. סער בע"ממנוי חדר כושררבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0117,499פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
               17,362                                    07.80.02.0117,362פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהערב יחידה מתנדבי נתבגרבעון 20192
               17,346                                    07.80.02.0117,346מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממכתביותרבעון 20192
               17,310                                    52.50.03.0617,309מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20192
               17,279                                    52.50.01.0317,279מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0617,241מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 2 סקודה סופרברבעון 20192
               17,239                                    07.80.02.2517,239מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מרכש מחברות עבור ביה"ס למערך ישובים ומתנדבים מגרבעון 20192
               17,218                                    07.80.02.0117,218מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מרכש תושרה עבור מתנדבי בסיס כרוזיםרבעון 20192
               17,216                                    52.50.03.0617,216מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.6117,209מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 2 ברלינגורבעון 20192
               17,199                                    07.80.02.4617,199הצעות מחיר/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"מרכש מדפסת מדבקותרבעון 20192
               17,199                                    07.80.02.0117,199מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות - אג"מ מחוז חוףרבעון 20192
               17,164                                    07.80.02.4517,164הצעות מחיר/מסגרת זמןברקום שיווק והפצה בע"ממצלמות דרךרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.3117,101הצעות מחיר/מסגרת זמןאידיליה אירועים במושבה בע"משכירת אולם עבור מש"מ מירון רבעון 20192
               17,285                                    07.80.02.3117,064מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משער כניסה לבסיס בה"ד מגברבעון 20192
               17,000                                    07.80.02.2517,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהפנינים מזון בע"מהשכרת אולם ירושליםרבעון 20192
               17,000                                    07.80.02.0117,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםימי יחידהרבעון 20192



               16,988                                    07.80.02.1317,000פו/ פטור ועדהחזן יעקב מנעולי שלמהשטיפת כלי רכב תחנת הראל רבעון 20192
               15,588                                    07.80.02.0917,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בטיחות ביצוע קרוסלה למעבר שוטרים תחנת עיירותרבעון 20192
               16,982                                    07.80.02.3117,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון מערכות מיזוג אויר מחוז ירבעון 20192
                  8,190                                    07.80.02.0116,988הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"מפרוייקט מילה ברמה הארצית שייטרבעון 20192
                  4,004                                    07.80.02.0116,965הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטיקל טי סי בע"מסדנא נערי מילה ברמה הארצית  פיינטבול רבעון 20192
               16,907                                    07.80.02.0116,907הצעות מחיר/מסגרת זמןעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מהנחיית סדנהרבעון 20192
               16,870                                    07.80.02.0116,870מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מרכש תשורה עבור מתנדבי בסיס אודיםרבעון 20192
               10,530                                    07.80.02.0116,848הצעות מחיר/מסגרת זמןסעדון יגאל יעקב (צל הדרך)סדנא נערי מילה ברמה הארצית או די טירבעון 20192
               16,803                                    07.80.02.2516,803פו/ פטור ועדהקופת חולים לאומיתאגרת מיון עבור מתן טיפול רפואי לשוטרים שנפצעו בתפקרבעון 20192
               16,800                                    07.80.02.2916,800הצעות מחיר/מסגרת זמןסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מארוחת ערב  קורס פו"מרבעון 20192
               16,777                                    07.80.02.3116,777מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה מטא"ר י'םרבעון 20192
               16,766                                    07.80.02.2216,766מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מדוחסי וידאו ומצלמות דרךרבעון 20192
               12,750                                    52.50.03.0616,750מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהיתר עבור משמר איילון מסלול נינגרבעון 20192
               16,644                                    07.80.02.5516,731מפ/ מכרז פומבימקסימה גזים מיוחדים ומערכות בע"משירות למערכת תצפיתרבעון 20192
               16,708                                    07.80.02.3116,708מפ/ מכרז פומביאג'ילייט ארגונומיה (אי. בי) בע"מכפפות הפסדרבעון 20192
               16,692                                    07.80.02.3116,609מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממחט"ק ילא"פ מודיעין נקודת הר חומהרבעון 20192
               16,182                                    52.50.01.2016,543מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור יחב"מ התאמותרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.4516,506פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
               16,500                                    07.80.02.0916,500הצעות מחיר/מסגרת זמןהמשתלה של בועז בע"משירותי גינון בבסיסי מג"ב דרוםרבעון 20192
               16,427                                    07.80.02.0116,427הצעות מחיר/מסגרת זמןרמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מחולצותרבעון 20192
               16,416                                    07.80.02.0216,416מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןרכש אפודים מותאמים עבור אתרבעון 20192
               16,379                                    07.80.02.3116,379מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןפנל לד, מנורה בעלת זכוכית מגדלת מנורות הצפהרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0116,365פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי לאילת מרחב דודרבעון 20192
               16,353                                    07.80.02.4516,354הצעות מחיר/מסגרת זמןריף  כפר הדולפיניםפעילות גיבושרבעון 20192
               16,323                                    07.80.02.4116,323מפ/ מכרז פומביסטורנקסט- טריידאנט שרותי מסחר אלקטררכש פיילוט לבדיקת חשבוניות אוטומטית רבעון 20192
               16,263                                    07.80.02.4016,263פו/ פטור ועדהפ.ס.ק  ווינד טכנולוגיות בע"מהקמת תורן בתחנת מצפה רמוןרבעון 20192
               16,263                                    07.80.02.0916,263הצעות מחיר/מסגרת זמןברק סוככים הצללה ושיווקהתקנת הצללה ליס"מ שרוןרבעון 20192
               16,250                                    07.80.02.0116,250מפ/ מכרז פומביסטורנקסט- טריידאנט שרותי מסחר אלקטרתיחור דנאמירבעון 20192
               16,240                                    07.80.02.3116,240הצעות מחיר/מסגרת זמןגני קדם בע"מעבודות גינון באזורי הדרכת טירונים בבסיס מכמכרבעון 20192
               16,111                                    07.80.02.4116,111הצעות מחיר/מסגרת זמןמאגרי תוכנה בע"מרשיוןרבעון 20192
               16,100                                    07.80.02.4516,100הצעות מחיר/מסגרת זמןיחיא מאירניהול מוסיקלי ללהקת המחוז רבעון 20192
               16,050                                    07.80.02.5616,066פו/ פטור ועדהעילית אלומיניום ישראל ארה"ב בע"מהשכרת חפ"ק מתקפל מבצע מירוןרבעון 20192
                  4,680                                    07.80.02.0116,012מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממארז סכיניםרבעון 20192
               15,883                                    52.50.03.0616,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל אנדרטת מג"ב עירוןרבעון 20192
               16,671                                    07.80.02.0415,982מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"משירותי הסעדהרבעון 20192
               15,925                                    07.80.02.1115,925מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט חד"א תחנת בית שמשרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0115,921פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי תחנת עוזרבעון 20192
               15,912                                    07.80.02.2215,912הצעות מחיר/מסגרת זמןארט לוגו בע"מצמידיםרבעון 20192
               15,596                                    07.80.02.0115,800פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי למטה מגב חוף לאילתרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0115,800פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי לאילת עבור יחידת עמקים מגרבעון 20192
               11,790                                    07.80.02.0115,798פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
               15,788                                    07.80.02.3115,788מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור לשכת אגף השיטור מטארבעון 20192
               15,750                                    07.80.02.3115,750הצעות מחיר/מסגרת זמןאוז קונסנטיניג בע"מסדנאות שירותרבעון 20192
               15,725                                    07.80.02.2515,725מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)רכש הדפסה עבור הארויזיוןרבעון 20192
               15,710                                    07.80.02.4515,710פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
               15,678                                    07.80.02.0115,678הצעות מחיר/מסגרת זמןקמינושרותי בררבעון 20192
               15,660                                    07.80.02.0115,660פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי לאילת עבור מג"ב שחר מרכזרבעון 20192
               15,654                                    07.80.02.2215,654הצעות מחיר/מסגרת זמןרניום בע"מסטריאו מיקרוסקופרבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0615,608מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 3 סקודה אוקטביהרבעון 20192
               15,450                                    52.50.01.0315,600הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהאגרותרבעון 20192
               15,578                                    07.80.02.2715,578פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מפירוק גג סככה כתוצאה מפגיעת ברק תחנת בית שאןרבעון 20192
               15,561                                    07.80.02.2215,561מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסות עבור מחוז חוףרבעון 20192
               21,866                                    07.80.02.2115,532מפ/ מכרז פומבינורת איסט טכנולוגיות בע"מצולבתרבעון 20192
               15,500                                    07.80.02.4515,500פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
               12,008                                    07.80.02.0115,495מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"ממדפסת לתעודות מינוירבעון 20192
                     -                                    07.80.02.4515,484פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי תחנת לודרבעון 20192
               15,213                                    07.80.02.0215,444פו/ פטור ועדהחב המשקם דרוםשירותי תפירהרבעון 20192
               15,425                                    07.80.02.4615,425מפ/ מכרז פומביביו אינסטרומנט בעמכיול תקופתירבעון 20192
               15,409                                    52.50.03.0615,409הצעות מחיר/מסגרת זמןאוטמי זקין ישראל 2004 בע"משירות למנדףרבעון 20192
               15,400                                    07.80.02.0115,400פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסל רווחה חטיבת האבטחה - רבעון 20192
               15,372                                    07.80.02.4515,372הצעות מחיר/מסגרת זמןבוקאי עזראמגשי אירוחרבעון 20192
               15,293                                    07.80.02.0115,293מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מרכש מתכלל ממתנות פור אול עבור מתנדבי מגרבעון 20192
               15,257                                    07.80.02.3115,257הצעות מחיר/מסגרת זמןקשריםעבודות שילוט מחוז צפון - משרבעון 20192
               14,830                                    07.80.02.3015,247מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20192
               15,240                                    07.80.02.0915,240מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןהחלפת גופי תאורת פנים - תוכנית התייעלות במגרבעון 20192
               14,877                                    52.50.03.0615,233מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכישת שרתרבעון 20192
               15,200                                    07.80.02.0115,200הצעות מחיר/מסגרת זמןאירוח כפרי אצל תמיסיור לימודי לינה + ארוחת בוקר לפלוגת ברקת מגרבעון 20192
               15,152                                    07.80.02.3115,152מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהעגלות נשיאה קטנותרבעון 20192
               15,116                                    07.80.02.3115,116הצעות מחיר/מסגרת זמןהדר-שרותים רפואיים בעמאלונקת חילוץ +אביזרים  נלויםרבעון 20192
               15,116                                    07.80.02.3115,116הצעות מחיר/מסגרת זמןהדר-שרותים רפואיים בעמאלונקת חילוץ +אביזרים  נלויםרבעון 20192
               15,073                                    07.80.02.3015,073הצעות מחיר/מסגרת זמןסנפיר ציוד טכנולוגיות בע"מתיקון מדחס אויררבעון 20192
               15,052                                    07.80.02.0115,052הצעות מחיר/מסגרת זמןסולימן אילן אילי הפקותארוחת ערב לגמלאים מטה מגרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.4515,020פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
               14,994                                    07.80.02.0915,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל מחוז דרוםרבעון 20192
                  5,579                                    07.80.02.5715,000מנ/ מנהל הרכשאגד הסעים בע"מסיור לימודירבעון 20192
               15,000                                    07.80.02.0115,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאשדות בעמקסיור לימודי עבור סיירות מג"ב ירושליםרבעון 20192
               14,999                                    07.80.02.0114,999הצעות מחיר/מסגרת זמןגזוז הפקות/בטש מור עוזניהול מוסיקלירבעון 20192
               14,976                                    07.80.02.2514,976הצעות מחיר/מסגרת זמןאו. אר. אם תקשורת בע"מסט מפתחות מסטר לפתיחת רכביםרבעון 20192
               14,962                                    07.80.02.3114,918מפ/ מכרז פומבירותם בטיחות בע"מנישמיות עבור אגף השיטוררבעון 20192
               14,742                                    07.80.02.3114,859מפ/ מכרז פומביפוליקרט טכנולוגיות בע"מנצנץ אישי עבור מחוז ת"ארבעון 20192
               14,849                                    07.80.02.0114,849מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מנצנץ לדש הבגדרבעון 20192
               14,768                                    07.80.02.4014,768מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש מטען תא אחד לנישא 3000רבעון 20192
               14,762                                    07.80.02.4114,762הצעות מחיר/מסגרת זמןתים נטקוםרשיוןרבעון 20192
               14,757                                    07.80.02.0214,757הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעמביגודרבעון 20192
               14,742                                    07.80.02.3114,742המ/ הצעת מחיראם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מחגורת חילוץרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0114,734פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי - ספ"כ מחוז חוףרבעון 20192
               14,703                                    07.80.02.4514,703מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןרכש ריהוט לאת"ן י-םרבעון 20192
                     363                                    07.80.02.3814,700מפ/ מכרז פומביעובד שירותי ניקיון בע"משירותי ניקיוןרבעון 20192
               14,696                                    52.50.03.0614,696מפ/ מכרז פומבישתדלן את לייבו הנדסת חשמל בע"מתכנון חשמל לשכת ר' אמ"שרבעון 20192
               14,683                                    07.80.02.2214,684פו/ פטור ועדהאי.טי.פי. נובקס בע"מתיקון מצלמת למערכת VSCרבעון 20192
               14,625                                    07.80.02.2514,625הצעות מחיר/מסגרת זמןסויטק נהול פרוייקטים בע"מעיצוב אתר אינטרנט, הקקמה והדרכהרבעון 20192
               14,625                                    07.80.02.1114,625הצעות מחיר/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"ממדבקותרבעון 20192
               13,689                                    07.80.02.2514,625מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווחים אזור לכיש ג'-לכיש יער עזריקם מתנדבים מגרבעון 20192



               14,520                                    07.80.02.0114,520הצעות מחיר/מסגרת זמןמתבליםארוחת צהריים מטבלים טיול פירבעון 20192
               14,468                                    07.80.02.0114,468פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי יח' יס"מ גלילרבעון 20192
               14,449                                    07.80.02.4014,449פו/ פטור ועדהפ.ס.ק  ווינד טכנולוגיות בע"מפירוק תורן 30 מטר בגבעתייםרבעון 20192
               14,449                                    52.50.03.0614,449פו/ פטור ועדהפ.ס.ק  ווינד טכנולוגיות בע"מפירוק תורן 25 מטר בנתיבותרבעון 20192
                     390                                    07.80.02.0114,406פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                     -                                    07.80.02.6114,348מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה סורנטורבעון 20192
               14,262                                    07.80.02.4514,262מש/ מכרז שב"סמצג בע"מרכש מגרסות עבור מחוז צפוןרבעון 20192
               14,205                                    07.80.02.2514,205מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכות לאירוע האירוויזיוןרבעון 20192
               14,146                                    07.80.02.0114,146הצעות מחיר/מסגרת זמןשירותי קייט נווה מדברגיבוש מחלקתירבעון 20192
                  7,000                                    07.80.02.0114,120פו/ פטור ועדהקרק כץ צחי יצחק ו/או רוניתיעוץרבעון 20192
               14,103                                    07.80.02.2514,103הצעות מחיר/מסגרת זמןקוסמוטרייד בע"מציוד רפואי מתכלה- משליםרבעון 20192
               14,040                                    07.80.02.4514,040הצעות מחיר/מסגרת זמןשמש עמית ו/או טל טליה ALLMART פתרומטען אלחוטירבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0114,008הצעות מחיר/מסגרת זמןתור קלאב ש.ס בע"מסיור יחידה ת.ירדןרבעון 20192
               14,000                                    07.80.02.2914,000מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורה לפסחרבעון 20192
               14,000                                    07.80.02.4514,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מרחב קדםרבעון 20192
               13,950                                    07.80.02.0913,934פו/ פטור ועדהעילית אלומיניום ישראל ארה"ב בע"מהשכרת חפ"ק מתקפל מבצע מירוןרבעון 20192
               13,900                                    07.80.02.0113,900הצעות מחיר/מסגרת זמןמשואה למלונאות ונופש בע"מ (מלון  יהסדנא אסטרטגיתרבעון 20192
               13,689                                    07.80.02.0113,800פו/ פטור ועדהאלקו סינמה שותפות מוגבלתערב יחידה מתנדבי ראש העיןרבעון 20192
               13,797                                    07.80.02.0213,799מפ/ מכרז פומביאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מתשלום עבור נעליים לניסוי במסגרת מכרזרבעון 20192
                  5,904                                    07.80.02.0113,789הצעות מחיר/מסגרת זמןקרנות השוטריםתשורות שוברים למצטיינים מחוז צפוןרבעון 20192
               13,750                                    52.50.01.0313,766מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםנתביםרבעון 20192
               13,760                                    07.80.02.0413,760מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "מארזיםרבעון 20192
               13,746                                    07.80.02.3113,746פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' תשתיות לשער קונזלי מחוז דרוםרבעון 20192
               13,672                                    07.80.02.4513,617מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןרכש ריהוט למעברים ולאג"מרבעון 20192
               13,500                                    07.80.02.4113,500מפ/ מכרז פומביסטורנקסט- טריידאנט שרותי מסחר אלקטרתשתית לקליטה של נהגיםרבעון 20192
               13,499                                    07.80.02.2513,499הצעות מחיר/מסגרת זמןבוקאי עזראקייטרינג אירוע משפחות שכולותרבעון 20192
               13,455                                    07.80.02.0113,455מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים לאבטחהרבעון 20192
               13,455                                    07.80.02.4513,455הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ב. פתרונות שינוערכש עגלה למחסן להב - לעבודה בגובהרבעון 20192
               13,420                                    07.80.02.3113,420הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיטה בע"מארוחת ערב רשמיתרבעון 20192
               13,382                                    52.50.03.0613,316מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממסמר אחרון מרחב לכיש אשדוד רבעון 20192
               12,337                                    07.80.02.4213,312מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מרכש מדפסות לייזררבעון 20192
               13,190                                    07.80.02.4513,190פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי תחנת קאסם- לינהרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0113,163מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות - תחנת זבולוןרבעון 20192
               13,024                                    07.80.02.0113,024הצעות מחיר/מסגרת זמןאולם "הבריאה"פרידה עינת גיל צובארי חטיבת האבטחהרבעון 20192
               13,000                                    07.80.02.4113,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20192
               12,999                                    07.80.02.0113,000הצעות מחיר/מסגרת זמןוילה מונסון- נאור קובאיסיור לימודי משלט מרכז- לינהרבעון 20192
               13,000                                    07.80.02.4513,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי תחנת יהודהרבעון 20192
               12,998                                    07.80.02.3112,998הצעות מחיר/מסגרת זמןאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מנרתיקים פוךימרייםרבעון 20192
               12,975                                    52.50.03.0612,975הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטשלטים שונים תחנת יהודהרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0112,955פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי כפרית שפלה מג"רבעון 20192
               13,833                                    07.80.02.0912,902פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניההחלפת קו מים תחנת רחובותרבעון 20192
               12,879                                    07.80.02.3112,879מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מסרטי סימוןרבעון 20192
               12,875                                    07.80.02.2512,875פו/ פטור ועדהיד ושםסיור ערכים ביד ושם.רבעון 20192
               11,836                                    07.80.02.5712,870מנ/ מנהל הרכשאגד הסעים בע"מהסעים פרוייקט מילה ברמה הארציתרבעון 20192
               12,870                                    07.80.02.0112,870הצעות מחיר/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאה למתנדבים מג"ב שרוםרבעון 20192
                  9,418                                    07.80.02.1312,800פמ/ פטור מרו"מצמיגי ושטיפת יעקב בע"משטיפת רכבים לתחנת כפר קאסםרבעון 20192
               12,800                                    07.80.02.0112,800הצעות מחיר/מסגרת זמןזאפה ירושלים.אירוע טקטיתרבעון 20192
               12,769                                    07.80.02.3112,769הצעות מחיר/מסגרת זמןגל מריןמכולהרבעון 20192
               12,754                                    07.80.02.4512,754הצעות מחיר/מסגרת זמןסנדויבץ בר אקספרס בע"מהחלפת פיקוד ממר שפלהרבעון 20192
               12,676                                    07.80.02.4612,676הצעות מחיר/מסגרת זמןהמוסד לבטיחות ולגיהותקורס/הכשרת ממונה לבטיחות לממונה בטיחות באשרבעון 20192
               12,648                                    07.80.02.4512,648מפ/ מכרז פומבינאומבורג ודרורי בע"מכובעיםרבעון 20192
               12,636                                    07.80.02.4112,636מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתהתקנת מצלמות מצעד הגאווה בירבעון 20192
               12,636                                    07.80.02.0112,636הצעות מחיר/מסגרת זמןקייטרינג לא רגיל-גיל שהרבניכיבודרבעון 20192
               12,600                                    07.80.02.5612,600הצעות מחיר/מסגרת זמןסנסקום ייעוץ וניהול פרוייקטים בע"מסדנאות שירותרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0112,550מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "שי לפסח לשוטרחי המחוז והימרבעון 20192
               12,547                                    07.80.02.2712,547פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מתיקון קיר במג"ב יהודאירבעון 20192
               12,531                                    07.80.02.4512,531הצעות מחיר/מסגרת זמןברקום שיווק והפצה בע"ממצלמות קסדהרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.4512,531פו/ פטור ועדהבתי קולנוע תאטראות בע"מהקרנת סרט - מחוז חוףרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0112,531פו/ פטור ועדהבתי קולנוע תאטראות בע"מהקרנת סרט - מחוז חוףרבעון 20192
               12,519                                    07.80.02.0912,519הצעות מחיר/מסגרת זמןאלי כהן הדברות בע"מריסוס והדברה יח' מחוז ת"ארבעון 20192
               12,519                                    07.80.02.0112,519פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהערב יחידה מתנדבי לודרבעון 20192
               12,499                                    07.80.02.4512,499הצעות מחיר/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.מגשי אירוח מבצע סיכום אירווזיוןרבעון 20192
               12,496                                    07.80.02.3112,496מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנסי ראשרבעון 20192
               12,400                                    07.80.02.4512,400הצעות מחיר/מסגרת זמןא.מ. יותר אחזקות בע"מסיור לימודירבעון 20192
               12,357                                    07.80.02.0112,358מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות במסגרת סיור לימודירבעון 20192
               13,028                                    52.50.01.0312,355מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכיםרבעון 20192
               12,343                                    52.50.03.0612,343מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20192
               12,324                                    07.80.02.4512,324הצעות מחיר/מסגרת זמןבוכוולטר תצוגה ואיחסוןארון נשקרבעון 20192
               12,300                                    07.80.02.0112,304הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב דלתון בע"מתשורות - תחנת עכו וחדרהרבעון 20192
               12,300                                    07.80.02.0112,300הצעות מחיר/מסגרת זמןנחשולים קיט ונופש בע"מסיור לימודי יאח"הרבעון 20192
               12,285                                    07.80.02.0112,285מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעמאירוח גורמי חוץרבעון 20192
               12,260                                    07.80.02.0112,260פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
               11,759                                    07.80.02.2212,227הצעות מחיר/מסגרת זמןתעשיות בטיחות בע"מ JSHכספותרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.4512,210פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי אג"מ +יס"מרבעון 20192
               12,205                                    07.80.02.1012,205פו/ פטור ועדהטנסור מערכות בע"מתחזוקת מערכת אל פסק בממטרבעון 20192
               12,000                                    07.80.02.1312,199מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"משכירת אוטובוסרבעון 20192
               12,168                                    07.80.02.2212,168הצעות מחיר/מסגרת זמןבלמוט ה בעמשונותרבעון 20192
               11,282                                    07.80.02.1112,161מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מטונריםרבעון 20192
               12,121                                    07.80.02.3112,121מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מססלים מחוז דרוםרבעון 20192
               12,051                                    07.80.02.2512,051הצעות מחיר/מסגרת זמןיפעת הפקות בע"ממתחם טיפוליםרבעון 20192
               12,000                                    07.80.02.2512,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאלאונור ארדסדנאות גישור עבור ישובים מגרבעון 20192
               12,000                                    07.80.02.4512,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי ימ"ררבעון 20192
               12,000                                    07.80.02.3112,000הצעות מחיר/מסגרת זמןברק ברזילאירכש תפעולי לאימון הר הבית בהרבעון 20192
               11,995                                    07.80.02.4511,995הצעות מחיר/מסגרת זמןמכללת כספים בימת השכרהשתלמות חשבי שכררבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0111,993פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מג"ב מרכזרבעון 20192
               12,026                                    07.80.02.4011,981מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממוקד 110 חולוןרבעון 20192
               11,978                                    07.80.02.3211,978הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. ש מגנטיקס בע"מפולין- זיכרון נייד - צילומים ותמונות מארזרבעון 20192
               11,970                                    07.80.02.2711,970פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מפירוק גג סככה כתוצאה מפגיעת ברק תחנת בית שאןרבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0611,945מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה סופרברבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0611,945מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה סופרברבעון 20192
                     -                                    07.80.06.0611,945מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה סופרברבעון 20192
               11,934                                    07.80.02.2111,934הצעות מחיר/מסגרת זמןהאן ביטחון ותקשורתמער אזעקה + מרים שמשותרבעון 20192
               11,933                                    07.80.02.2211,933הצעות מחיר/מסגרת זמןפרי דיו בע"מכספותרבעון 20192



               11,745                                    07.80.02.4111,924מח/ מכרז חשכ"לנס טכנולוגיות א.ט. בע"מחידוש רשיונות מייקרוסופטרבעון 20192
               11,899                                    07.80.02.4511,899מח/ מכרז חשכ"לארכיב 2000 בע"ממיכלי ארכיברבעון 20192
               11,680                                    07.80.02.0111,880פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיורי לימודי לשוטרים סמג" 7רבעון 20192
               11,864                                    07.80.02.0111,864מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002) מדבקה לשלט בגודל 11/4.2רבעון 20192
               11,775                                    07.80.02.0911,775מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור משל"ט דרוםרבעון 20192
               11,760                                    07.80.02.2511,760הצעות מחיר/מסגרת זמןבוקאי עזראמגשי אירוחרבעון 20192
               11,775                                    07.80.02.4611,717מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממחשוב בית דגןרבעון 20192
               11,168                                    07.80.02.3111,700המ/ הצעת מחירד"ר רון חייקטיפול רפואי לבע"חרבעון 20192
               11,052                                    07.80.02.3111,700המ/ הצעת מחירניטל וטרינריה בע"מטיפול רפואי לבע"חרבעון 20192
               11,447                                    07.80.02.3111,700המ/ הצעת מחירטיפול נמרץ וטרינרי בע"מטיפול רפואי לבע"חרבעון 20192
               11,700                                    07.80.02.2511,700הצעות מחיר/מסגרת זמןאוהד מנורפעילותסדנאיתרבעון 20192
               11,700                                    07.80.02.3111,700הצעות מחיר/מסגרת זמןאוהב ציון בע"מתפעול ייעודי חטיבה טקטיתרבעון 20192
               11,562                                    07.80.02.2511,700מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחיםרבעון 20192
               11,686                                    07.80.02.4511,686מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכישת דלתות עבור בסיסי מגרבעון 20192
               11,681                                    07.80.02.3111,681מש/ מכרז שב"ספרונט ליין לציודחיזוק הסיוררבעון 20192
               11,466                                    07.80.02.3111,466הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי אביהפרחיםרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0111,410הצעות מחיר/מסגרת זמןפריים טיים בר ארועיםשכירת אולםרבעון 20192
               11,408                                    07.80.02.0111,408מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.3111,400פו/ פטור ועדהמפרולייטמכפל אופטירבעון 20192
               11,389                                    07.80.02.4511,389פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי תמ"א+משל"טרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.4511,308פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
               11,214                                    07.80.02.4511,264הצעות מחיר/מסגרת זמןפנחס ביטון - מאיר אורהמסגרותרבעון 20192
               11,250                                    07.80.02.3111,250מפ/ מכרז פומביסולמות חגית (1990) בע"מסולמות מבצעיים לרכביםרבעון 20192
                  9,533                                    52.50.03.0611,200מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון חיבור מים לספרינקלרים מחסן גפן ברבעון 20192
               11,156                                    07.80.02.3111,156מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהחומרי בנייןרבעון 20192
               11,138                                    07.80.02.0111,138הצעות מחיר/מסגרת זמןשיפודים גריל ישראלי בע"מארוחת ערב לימ"ר מג"ב דרוםרבעון 20192
               11,188                                    07.80.02.4511,133מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט משרדירבעון 20192
               10,982                                    07.80.02.3111,133מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון תחנת מודיעין אילתרבעון 20192
               11,106                                    07.80.02.3111,106מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהערכות פריצהרבעון 20192
               11,090                                    07.80.02.0111,090פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי לאילת עבור מג"ב איושרבעון 20192
               10,993                                    07.80.02.0110,993מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מהכנה למבחני דפ"ר וכשרים מחוז צפוןרבעון 20192
               10,954                                    07.80.02.0110,954הצעות מחיר/מסגרת זמןדודי את רון שיווק ומכירות בע"מציוד רוכב שלחת ארה"ברבעון 20192
               10,885                                    07.80.02.3110,885מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמלחמים חשמלייםרבעון 20192
               10,881                                    07.80.02.4610,881הצעות מחיר/מסגרת זמןרימקו יבוא ושיווק בע"מרכש גלגלת למדידת מרחקרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.3110,827הצעות מחיר/מסגרת זמןאלחכים - הדפסה והוצאה לאור בע"מפנקסים לשוטרי אג"מ.רבעון 20192
               10,672                                    52.50.01.2010,822מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מחיבור חשמל בתל שבערבעון 20192
               10,811                                    07.80.02.4510,811הצעות מחיר/מסגרת זמןמלונות פתאל תל אביב - לאונרדו בזלסדנת מפקד נגד לסיוררבעון 20192
               10,800                                    07.80.02.0110,800פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי לאילת עבור ימ"ר אלמוג מגרבעון 20192
               10,764                                    07.80.02.0110,764מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20192
               10,764                                    07.80.02.4510,764הצעות מחיר/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מהקלטות שירים להקה מחוזיתרבעון 20192
               10,756                                    07.80.02.2510,756הצעות מחיר/מסגרת זמןגטר גרופ בע"ממכשור למרפאת שינייםרבעון 20192
               10,741                                    07.80.02.4510,741הצעות מחיר/מסגרת זמןצחובוימדליות ממר שרוןרבעון 20192
               10,647                                    07.80.02.2110,647הצעות מחיר/מסגרת זמןאו. אר. אם תקשורת בע"מסט מפתחות מסטר לפתיחת רכביםרבעון 20192
               10,598                                    07.80.02.4510,598הצעות מחיר/מסגרת זמןענר רונימשקפי שמשרבעון 20192
               10,537                                    07.80.02.0910,537מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעב' חשמל תחנת יבנהרבעון 20192
               10,420                                    07.80.02.0110,534פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי -חטיבת קהילה והתנדבותרבעון 20192
               10,530                                    07.80.02.2710,530פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מתיקון מחסום בתחנת חדרהרבעון 20192
               10,530                                    07.80.02.2210,530מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכות לדש הבגדרבעון 20192
               10,530                                    07.80.02.2210,530מפ/ מכרז פומביוורקרכפפותרבעון 20192
               10,551                                    07.80.02.2510,530מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)עמדת הנצחה מרחב שומרוןרבעון 20192
               10,467                                    07.80.02.4510,467פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת מערכת הגברה אירוע משפחות שכולותרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0110,427פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
               10,429                                    07.80.02.3110,378מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מנקודת הר חומה ירושליםרבעון 20192
               10,014                                    07.80.02.4010,299מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20192
               10,261                                    07.80.02.0910,261מש/ מכרז שב"סרולן בע"משכירת מבנה לטובת מבצע מירוןרבעון 20192
               10,200                                    07.80.02.2510,200הצעות מחיר/מסגרת זמןקרנות השוטריםאירוע פרידה מפורשים בכיריםרבעון 20192
               10,177                                    07.80.02.3810,177מפ/ מכרז פומביטי אנד אם שירותי ניקיוןשירותי נקיון באיזור צפוןרבעון 20192
                  9,857                                    07.80.02.4110,150מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20192
               10,150                                    07.80.02.3010,150מפ/ מכרז פומביר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ואולרים ליישובים מג"ברבעון 20192
                     -                                    07.80.02.4510,098פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                     -                                    07.80.02.4510,078הצעות מחיר/מסגרת זמןתלמה נסיעות ותיירות בע"מסיור לימודי תחנת רמלהרבעון 20192
               10,072                                    07.80.01.5110,072מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש 2 פלאפונים - IPHONE XS MAX 256GBרבעון 20192
               10,053                                    52.50.03.0610,053מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"משרותי מדידות בית מנ"טרבעון 20192
                     -                                    07.80.02.0110,013פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי תחנת נתניהרבעון 20192
               10,008                                    07.80.02.2510,008הצעות מחיר/מסגרת זמןהגברים של רתע בע"ממודד זמן ירי + מגן סיליקון עבור כשירות מגרבעון 20192
               10,004                                    52.50.03.0610,004הצעות מחיר/מסגרת זמןבצעד קדימה בע"משילוט בטיחות לתחנותרבעון 20192
                  9,418                                    07.80.02.0110,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מטה מחוז מרכזרבעון 20192
               10,000                                    07.80.02.4510,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי תחנת שדותרבעון 20192
               10,000                                    07.80.02.0110,000הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ס.א.פ קריאיטיבמאגר תמונותרבעון 20192
               10,000                                    07.80.02.2510,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרעיון להצלחה ארגונית בע"מרכש מקראה לעבודות מטה -רבעון 20192
                  9,242                                    07.80.02.2510,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחיםרבעון 20192
               10,000                                    07.80.02.0910,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמזרחי יוסףהדברת מזיקים בתחנות מחוז שרבעון 20192
                  4,549                                    07.80.02.2510,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןאזור ז'-מטווח גניגר פתוח/ארוך לחגרבעון 20192
               10,000                                    07.80.02.0910,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעצי הורדים בע"מעבודות גינון עבור מרחב גלילרבעון 20192
               10,000                                    07.80.02.0110,000מפ/ מכרז פומביגייד 21אירוח גורמי חוץרבעון 20192
                  3,884                                    07.80.02.3110,000המ/ הצעת מחיריזדי עמריפריצת מנעולים בחירום מחוז מרכזרבעון 20192
               10,000                                    07.80.02.2510,000פו/ פטור ועדהצנחני עירןהופעת אומן אירוע שכולותרבעון 20192
               10,000                                    07.80.02.3110,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל בשטח אש המכמרבעון 20192
               10,000                                    07.80.02.3110,000מפ/ מכרז פומבימרכז סיורי תנ"ך (ע"ר)/בי"ס שדה כפרכלכלה לסמינר יחידות חילוץרבעון 20192
               10,000                                      07.80.02.409,999הצעות מחיר/מסגרת זמןשלטים שימדבקות לסימון רכוש משטרתירבעון 20192
                  9,999                                      07.80.02.099,999הצעות מחיר/מסגרת זמןטרמוטק-פרחיה מוזסבדיקה טרמוגרפית ללוחות חשמל בבסיסי מגרבעון 20192
                  9,999                                      07.80.02.319,999מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלמדליותרבעון 20192
                  9,798                                      07.80.02.389,999מח/ מכרז חשכ"לקרביץ 1974 בע"ממועד 2019רבעון 20192
                  9,994                                      07.80.02.119,994מח/ מכרז חשכ"לקרביץ 1974 בע"מנייר צילוםרבעון 20192
                  9,992                                      07.80.02.229,992הצעות מחיר/מסגרת זמןע.מ.י.ק מיחשוב סוכנויות ושירותים בערישיון למאגר מסמכיםרבעון 20192
                  9,927                                      07.80.02.389,990מח/ מכרז חשכ"לקרביץ 1974 בע"מציוד משרדי בחירות 2019רבעון 20192
                     -                                      07.80.02.459,984פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  9,975                                      07.80.02.229,975הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.א.ב מערכות אנרגיה בישראל בע"מספקי כוחרבעון 20192
                  9,975                                      07.80.02.019,975הצעות מחיר/מסגרת זמןדן רוזנצווייגהנחיית סדנהרבעון 20192
                  9,974                                      07.80.02.229,974הצעות מחיר/מסגרת זמןוי טק מערכות רפואיות בע"מתחזוקת מיקרוסקופרבעון 20192
                  9,974                                      07.80.02.409,974הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.כהן אלקטרוניקהתיקון מיקרופון למגבר כולל החלפת כבלרבעון 20192
                  9,968                                      07.80.02.099,968הצעות מחיר/מסגרת זמןהוד גינון פיתוח ואחזקה דנתה רפאלעב' גינון בנעוריםרבעון 20192
                  9,968                                      07.80.02.259,968הצעות מחיר/מסגרת זמןקוסמוטרייד בע"ממיכשור רפואירבעון 20192



                  9,959                                      07.80.02.219,959הצעות מחיר/מסגרת זמןאופק אורות בע"מסוללה 9AH לפנסרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.259,951מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחיםרבעון 20192
                  9,948                                      07.80.02.299,948מפ/ מכרז פומבינאומבורג ודרורי בע"מתשורהרבעון 20192
                  9,945                                      07.80.02.319,945הצעות מחיר/מסגרת זמןטלמן חממות בע"מחידוש יריעות בחממות מכמשרבעון 20192
                  9,945                                      07.80.02.229,945הצעות מחיר/מסגרת זמןניו אייג' מדיה- אריאל גלבועסרטוןרבעון 20192
                  9,945                                      07.80.02.259,945פו/ פטור ועדהצנחני עירןמופע נופש אלמנותרבעון 20192
                  9,973                                      07.80.02.319,945מפ/ מכרז פומבירותם בטיחות בע"מנישמ יותרבעון 20192
                  9,945                                      07.80.02.019,945הצעות מחיר/מסגרת זמןאריה מליניאק- אימון מנהליםסדנת פיקוד מתפ"ארבעון 20192
                  9,922                                      07.80.02.019,922פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהיום גיבושרבעון 20192
                  9,910                                      07.80.02.319,910הצעות מחיר/מסגרת זמןגרובשטיין - קום רות בע"מצבע למכת"זרבעון 20192
                  9,903                                      07.80.02.259,903הצעות מחיר/מסגרת זמןקוסמוטרייד בע"מכלים וציוד רפואירבעון 20192
                  9,901                                      07.80.02.139,901הצעות מחיר/מסגרת זמןמסרי נזארצבע לרכברבעון 20192
                  2,156                                      07.80.02.259,900פו/ פטור ועדהמוזיאון הילדים-חולוןסיוררבעון 20192
                  9,900                                      07.80.02.099,900הצעות מחיר/מסגרת זמןשרון הדברה ירוקה בע"מהדברה נגד כלל המזיקים בבסיסי מגרבעון 20192
                  9,900                                      07.80.02.099,900הצעות מחיר/מסגרת זמןמחסן למקצוען אילתהלמניה מוטוריתרבעון 20192
                  9,900                                      07.80.02.259,900הצעות מחיר/מסגרת זמןחמי געשאירוע משפחות שכולות וגמלאים בהרבעון 20192
                  9,898                                      07.80.02.319,898הצעות מחיר/מסגרת זמןבשביל הרוכבים בע"משמיכה לאוכףרבעון 20192
                  9,898                                      07.80.02.019,898הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיטה בע"מארוחת צהריים- פרידה מפורשיםרבעון 20192
                  9,859                                      07.80.02.459,859הצעות מחיר/מסגרת זמןביקונקט טכנולוגיות בע"מתשורה בר מצווהרבעון 20192
                  9,850                                      07.80.02.099,850הצעות מחיר/מסגרת זמןהמשתלה של בועז בע"מעבודות גינון בבסיסי מג"ב דרוםרבעון 20192
                  3,317                                      07.80.02.019,850מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מסיור לימודירבעון 20192
                  9,833                                      07.80.02.259,833הצעות מחיר/מסגרת זמןש.א.ג.שרותי רפואה בעמתרופות שונותרבעון 20192
                  9,826                                      07.80.02.019,826הצעות מחיר/מסגרת זמןמרדכי אפשטייןדוח סטטיסטירבעון 20192
                     -                                      07.80.02.519,800מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20192
                  9,793                                      07.80.02.019,793הצעות מחיר/מסגרת זמןקייטרינג בטוב טעם-ניר דהןכיבוד מרכזי הערכהרבעון 20192
                  1,170                                      07.80.02.259,773מפ/ מכרז פומביקליבר 3 בע"ממטווחים אזור ד'-מוז י-ם וש"י פתוחרבעון 20192
                  9,758                                      07.80.02.429,758הצעות מחיר/מסגרת זמןדורית בן חמוסדנא לנציגיםרבעון 20192
                  9,747                                      52.50.03.069,747מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלעבודות חשמל מטא"ר י-םרבעון 20192
                  9,740                                      07.80.02.259,740הצעות מחיר/מסגרת זמןיוזמות חינוך ימין אורדהזמנה בדיעבד - פעילות עבור חינוך מגברבעון 20192
                  9,720                                      07.80.02.099,720פו/ פטור ועדהוימאזור בעמתיקון שער חשמלי מטה מחוז דרוםרבעון 20192
                  9,688                                      07.80.02.579,689הצעות מחיר/מסגרת זמןזאפה ירושלים.ספכ אגשרבעון 20192
                  9,662                                      07.80.02.019,662הצעות מחיר/מסגרת זמןנחשולים קיט ונופש בע"מארוחהרבעון 20192
                  9,660                                      07.80.02.299,660הצעות מחיר/מסגרת זמןאירוח מטיילים בגליללינהרבעון 20192
                  9,655                                      07.80.02.019,655הצעות מחיר/מסגרת זמןסאנסה אנרגיה בע"מציוד צילום ליחידות חילוץרבעון 20192
                  5,536                                      07.80.02.569,629מנ/ מנהל הרכשאגד הסעים בע"מעבור אימון יחידת החילוץרבעון 20192
                  9,599                                      07.80.02.319,604הצעות מחיר/מסגרת זמןארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"ממזוודות פליקןרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.019,600פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  9,577                                      07.80.02.299,577הצעות מחיר/מסגרת זמןשיפודי שמחה ובניו בע"מארוחהרבעון 20192
                  9,560                                      07.80.02.469,560הכ / התחייבות כספיתמשרד התעשיה והמסחראימות ראשוני למשקל לרכב כבדרבעון 20192
                  9,555                                      07.80.02.459,555מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתשרותי קייטרינג ערב הוקרה מרחב ירקוןרבעון 20192
                  7,751                                      07.80.02.019,541הצעות מחיר/מסגרת זמןאורחן מצפה הראלארוחהרבעון 20192
                  9,518                                      07.80.02.419,518הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20192
                  9,500                                      07.80.02.019,500מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורה לפסחרבעון 20192
                  9,465                                      07.80.02.459,465מש/ מכרז שב"סמצג בע"מרכש מגרסות ליח' להברבעון 20192
                  9,454                                      07.80.02.459,454הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)הדפסותרבעון 20192
                  9,450                                      07.80.02.319,450הצעות מחיר/מסגרת זמןרונן אלדרסדנאות שירותרבעון 20192
                  9,450                                      07.80.02.459,450פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי עציוןרבעון 20192
                  9,415                                      07.80.02.019,415הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרריהוט עבור מתקן נעוריםרבעון 20192
                  9,391                                      07.80.02.319,391הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו קסט הגלילכדורי טניס, גלאביות וכאפיות עבור תרגילרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.019,390פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי ת כנארבעון 20192
                  9,365                                      07.80.02.019,365הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעמכובעים לאימון היחידהרבעון 20192
                  9,361                                      07.80.02.099,362מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלטיפול בלוחות חשמל ראשיים בבסיסי מגרבעון 20192
                  9,360                                      07.80.02.299,360הצעות מחיר/מסגרת זמןגוטסדינר ישראל - צמד רעיםמופערבעון 20192
                  8,190                                      07.80.02.259,360הצעות מחיר/מסגרת זמןנחשון תכנון טבחים בע"מתכנון של מטבחרבעון 20192
                  9,360                                      07.80.02.259,360הצעות מחיר/מסגרת זמןסברס יזמות וייצוג בע"מסיור לימודי ספכ מחוז מרכזרבעון 20192
                  9,360                                      07.80.02.099,360הצעות מחיר/מסגרת זמןבן גיגי שאוליעבודות גינון בנעוריםרבעון 20192
                  9,360                                      07.80.02.019,360מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראליומניםרבעון 20192
                  9,360                                      07.80.02.259,360פו/ פטור ועדהסברס יזמות וייצוג בע"ממופע נופש אלמנותרבעון 20192
                  9,360                                      52.50.03.069,360פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' בינוי תשתית לגנרטור תחנת מסוביםרבעון 20192
                  9,360                                      07.80.02.099,360הצעות מחיר/מסגרת זמןאייל רזיגיזום עצים במטא"ר י-םרבעון 20192
                  9,360                                      07.80.02.019,360הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגי הפקותהפעלת ההגברה לטקס ההתייחדותרבעון 20192
                  9,360                                      07.80.02.099,360מפ/ מכרז פומבירמנוע שירותים מונציפליהשכרת מכולות לטובת מלמ"רבעון 20192
                  9,360                                      07.80.02.419,360פו/ פטור ועדהאי אס אי-מערכות מומחה תעשיות בע"מתחזוקת רישיונות לוגיסטרבעון 20192
                  9,351                                      07.80.02.099,351הצעות מחיר/מסגרת זמןגני קדם בע"מעבודות גינוןרבעון 20192
                  9,328                                      07.80.02.019,328מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקהזמנת אגדה לפסח עבור מפקד מגרבעון 20192
                  9,299                                      07.80.02.019,299מפ/ מכרז פומביהפיגרףתשורות למפקד מג"ברבעון 20192
                  9,266                                      07.80.02.319,266הצעות מחיר/מסגרת זמןל.י.א. הידראוליקה בע"מייצור מוט ראש דו כיווני ואטם ראשרבעון 20192
                  9,262                                      52.50.01.209,262מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור מרחב דוד- רבעון 20192
                  9,242                                      07.80.02.099,242מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור מחוז מרכזרבעון 20192
                  9,209                                      07.80.02.279,209פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניההחלפת פרקט חדר ישבות תחנת רחובותרבעון 20192
                  9,371                                      52.50.01.049,188מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאודיטריום מחוז מרכזרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.019,167פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי תחנת הראלרבעון 20192
                  9,161                                      07.80.02.259,161הצעות מחיר/מסגרת זמןגלית איתן רוזנברגסדנאות השתלמות מב"סים ישובים מגרבעון 20192
                  9,192                                      07.80.02.419,140מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20192
                  9,126                                      07.80.02.459,126מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20192
                  9,103                                      07.80.02.019,103פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  9,100                                      07.80.02.459,100הצעות מחיר/מסגרת זמןעמותה לתרבת ואמנות בגניטקס מצטיינים אגף התנועהרבעון 20192
                  9,099                                      07.80.02.179,099הצעות מחיר/מסגרת זמןלול טי. וי בע"משרותי הטסהרבעון 20192
                  9,097                                      07.80.02.259,097הצעות מחיר/מסגרת זמןאקו צ'ק בע"מסקר מקדים וניטור סביבתי במעבדות מזרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.459,095פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  9,050                                      07.80.02.459,050הצעות מחיר/מסגרת זמןברקום שיווק והפצה בע"ממצלמות אח"מרבעון 20192
                  9,022                                      07.80.02.299,022מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורהרבעון 20192
                  9,009                                      07.80.02.099,009הצעות מחיר/מסגרת זמןגלעד לוי גיזום עציםעבודות גיזום במטה מג"ברבעון 20192
                  7,724                                      07.80.02.579,000מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מאוטובוסרבעון 20192
                  6,434                                      07.80.02.299,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעל 2 טיולים ואירועים 2פעילותרבעון 20192
                  8,990                                      07.80.02.018,990הצעות מחיר/מסגרת זמןחכמת הבורקס - גבינאז'כיבודים עבור כנס בטיחות וסיכום אירוע אירוויזיוןרבעון 20192
                  8,977                                      07.80.02.018,977מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקבקבוקי ייןרבעון 20192
                  8,974                                      07.80.02.318,974מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20192
                  8,961                                      07.80.02.018,961מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים לפלוגות ושוטרים מצטיינים עבור מגרבעון 20192
                  8,292                                      07.80.02.228,951הצעות מחיר/מסגרת זמןפולי שק בע"משקים לבניםרבעון 20192
                  8,928                                      07.80.02.458,928מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמחסןרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.458,906פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי את"ןרבעון 20192
                  8,900                                      07.80.02.018,900מפ/ מכרז פומבינורקייט בע"מ אילתשירותי הסעדה באיזור הדרום מגרבעון 20192



                  8,892                                      07.80.02.018,892מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20192
                  8,892                                      07.80.02.318,892הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןשילוטרבעון 20192
                  8,845                                      07.80.02.458,845מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מציוד לק' תנועהרבעון 20192
                  8,794                                      07.80.02.018,794מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20192
                  8,791                                      07.80.02.018,791הצעות מחיר/מסגרת זמןזיו גלעדהנחיית סדנהרבעון 20192
                  8,780                                      07.80.02.318,780מפ/ מכרז פומביאג'ילייט ארגונומיה (אי. בי) בע"מכפפות השלמהרבעון 20192
                  8,775                                      07.80.02.228,775הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שלום עליכםתעודותרבעון 20192
                  8,775                                      07.80.02.258,775מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מתיק לחיילים - פנימיותרבעון 20192
                  8,775                                      07.80.02.018,775הצעות מחיר/מסגרת זמןפארק מיני ישראלסדנא עבור מינהל היועמ"ש 16/5/2019רבעון 20192
                  8,775                                      07.80.02.098,775הצעות מחיר/מסגרת זמןגני קדם בע"מעבודות גינון בבסיס מטה מג"רבעון 20192
                  8,924                                      07.80.02.118,775הצעות מחיר/מסגרת זמןנירוסטה תעשיות ל בע"מדלפק נירוסטהרבעון 20192
                  8,750                                      07.80.02.018,750הצעות מחיר/מסגרת זמןגרנד ויסטה- זכריה אוריסיור לימודירבעון 20192
                     -                                      07.80.02.308,750פו/ פטור ועדהמפרולייטמכפל אופטירבעון 20192
                  7,283                                      07.80.02.098,740הצעות מחיר/מסגרת זמןגל גזםעבודות גינון ואחזקה חודשית בבסיסי מגרבעון 20192
                  8,740                                      07.80.02.098,740הצעות מחיר/מסגרת זמןגל גזםתחזוקת גינון אחזקה חודשית בבסיסי מגרבעון 20192
                  8,719                                      07.80.02.018,719מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורות - תחנת נהריהרבעון 20192
                  8,710                                      07.80.02.018,710פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  8,638                                      07.80.02.018,690פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי ירושליםרבעון 20192
                  8,681                                      07.80.02.258,681הצעות מחיר/מסגרת זמןש. ארמה 2000 (1999) בע"מגלגילי שרינק לאריזהרבעון 20192
                  8,640                                      07.80.02.318,640הצעות מחיר/מסגרת זמןלוקסוסמסמר פירזולרבעון 20192
                  8,652                                      52.50.03.068,639מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מביצוע חשמל לג'אבל מוכבררבעון 20192
                  8,623                                      07.80.02.458,623מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסה למחוזרבעון 20192
                     -                                      07.80.06.068,620מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סופרברבעון 20192
                     -                                      07.80.06.068,620מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סופרברבעון 20192
                     -                                      07.80.02.618,604מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 ברלינגורבעון 20192
                  8,600                                      52.50.03.068,600הצעות מחיר/מסגרת זמןאוטמי זקין ישראל 2004 בע"מתיקון מנדפים בית שאןרבעון 20192
                  8,600                                      07.80.02.458,600פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהיום הוקרה תחנת שרתרבעון 20192
                  8,550                                      07.80.02.018,550פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי תחנת לב ת"ארבעון 20192
                  8,518                                      07.80.02.098,518מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלבדיקת לוחות חשמל בתחנות המחוז הצפונירבעון 20192
                     -                                      07.80.02.018,500הצעות מחיר/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.כיבוד לטקס יום העצמאותרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.018,500הצעות מחיר/מסגרת זמןכפר הנופש עין גבסיור לימודי יח' אתגררבעון 20192
                  8,524                                      07.80.02.418,486מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20192
                  8,282                                      07.80.02.538,454הצעות מחיר/מסגרת זמןגורדון גז וחימקלים בע"ממילוי ותחזוקת בלוני חמצןרבעון 20192
                  8,442                                      07.80.02.228,442מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןציוד חשמלרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.018,436הצעות מחיר/מסגרת זמןממתקי עמי חיים בע"משי לפסח שוטרי יס"מרבעון 20192
                  8,424                                      07.80.02.258,424מפ/ מכרז פומביהפיגרףרכש אפודים מחלקת תורת הדרכה מרבעון 20192
                  8,424                                      52.50.01.038,424מש/ מכרז שב"סרולן בע"מייצור ואספקת מבנים יבילים קליםרבעון 20192
                  8,424                                      07.80.02.318,424מש/ מכרז שב"סרולן בע"מאספקת מבנים יבילים קלים- רבעון 20192
                  8,418                                      07.80.02.458,418מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.018,414הצעות מחיר/מסגרת זמןשרים במדבר בע"מערב גיבוש עבור חטיבת האבטחהרבעון 20192
                  8,407                                      52.50.01.058,407מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מהכנה למבחני דפ"ר וכשרים מחוז צפוןרבעון 20192
                  8,400                                      07.80.02.018,400פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  8,400                                      52.50.01.038,400הכ / התחייבות כספיתמשרד ראש הממשלהסקרים ממשל זמיןרבעון 20192
                  8,394                                      07.80.02.018,394מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממחברות לחירוםרבעון 20192
                  8,354                                      07.80.02.458,354הצעות מחיר/מסגרת זמןשמש עמית ו/או טל טליה ALLMART פתרומטען נייד עבור מצטייני מבצע מירוןרבעון 20192
                  8,437                                      07.80.02.118,320מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקררים - מטה ותחנות מרחב מנשהרבעון 20192
                  8,307                                      07.80.02.018,307הצעות מחיר/מסגרת זמןפור מדיההדפסהרבעון 20192
                  8,295                                      07.80.02.378,295הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןכיול מדידים בצה"לרבעון 20192
                  8,283                                      07.80.02.018,284הצעות מחיר/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבסדנת ספכרבעון 20192
                  8,279                                      07.80.02.258,279הצעות מחיר/מסגרת זמןמוסד הטכניון למחקר ופתוקורס יעוץ אסטרטגירבעון 20192
                  7,741                                      07.80.02.458,233פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' תשתיות וחיזוק למתחם מבנה פריצה במכמרבעון 20192
                  8,220                                      07.80.02.018,220פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי עבור ספ"כ מג"ב ירושליםרבעון 20192
                  6,800                                      07.80.02.458,200הצעות מחיר/מסגרת זמןקארטינג פלייססדנת מנהיגות והטמעת ערכים מחוז מרכזרבעון 20192
                  8,200                                      07.80.02.258,200הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז האוניברסיטאי אריאלקורס מנב"טרבעון 20192
                  8,190                                      07.80.02.318,190הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.נ. מערכות לתחבורהמתקן האכלה חיצוני לסוסרבעון 20192
                  8,186                                      07.80.02.458,186פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסדנא אסטרטגית לספ"כרבעון 20192
                  8,167                                      07.80.02.018,167הצעות מחיר/מסגרת זמןטליה לויצילום ועריכת סרטון לטקס חללי מרבעון 20192
                  8,132                                      07.80.02.318,132הצעות מחיר/מסגרת זמןנץ מהנדסיםשירותי בדיקת מתאם, אביזרי הרמה וממשיםרבעון 20192
                  8,115                                      07.80.02.018,115הצעות מחיר/מסגרת זמןיהודה בידרמןשירותי הנחיה וייעוץרבעון 20192
                  8,099                                      52.50.01.038,098מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מ מג"ב יהודאי ירושלים - שדרוג מערכת אינטרקוםרבעון 20192
                  8,077                                      07.80.02.318,077מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהדבקיםרבעון 20192
                  8,073                                      07.80.02.118,073הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי.ג'י. דבליו. טי מארקטינגג בע"מ Iתנור חימום גזרבעון 20192
                  7,766                                      07.80.02.018,066פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי עבור סמ"ג פלגה אחרונה מגרבעון 20192
                  8,003                                      07.80.02.228,003הצעות מחיר/מסגרת זמןגטר גרופ בע"ממדפסות צבעוניותרבעון 20192
                  8,003                                      07.80.02.458,003הצעות מחיר/מסגרת זמןארכיב 2000 בע"ממיכלי ארכיברבעון 20192
                  8,000                                      07.80.02.318,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלתיקון תאורה היקפית במכמ"רבעון 20192
                  8,000                                      07.80.02.018,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  8,000                                      07.80.02.468,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאירית מנורסדנת אאוט דוררבעון 20192
                  7,998                                      07.80.02.457,998פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת ציוד לאירועיםרבעון 20192
                  7,997                                      52.50.03.067,997מש/ מכרז שב"סא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"ממידוף מחוז ירושליםרבעון 20192
                  7,991                                      07.80.02.017,991הצעות מחיר/מסגרת זמןניראל ניהול בתי קפה בע"מארוחת ערב - ערב מתנדבי מעלה אדומיםרבעון 20192
                  7,463                                      52.50.03.067,961מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםעב' תכנון תברואה לשכת ר' אמרבעון 20192
                  7,956                                      07.80.02.017,956הצעות מחיר/מסגרת זמןלימונים שירותי אירוח בע"מקייטרינג - אירוע פרידהרבעון 20192
                  7,956                                      07.80.02.257,956הצעות מחיר/מסגרת זמןחיים מחלוףסדנת פיתוח מצגותרבעון 20192
                  7,956                                      07.80.02.257,956הצעות מחיר/מסגרת זמןחוה לוינופש אלמנותרבעון 20192
                  7,939                                      07.80.02.097,939מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מהחלפת מפסק ראשי בלוח חשמל בבסיס איילרבעון 20192
                  7,911                                      52.50.01.207,911מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון קונסט' פרויקט סיגנט זמנירבעון 20192
                  7,909                                      07.80.02.097,909מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום- החלפת חלונות ופרופיל דלתרבעון 20192
                  7,898                                      07.80.02.457,898הצעות מחיר/מסגרת זמןאזורי אדיר מאיר - ביס ביסוןכיבוד להרמת כוסית מרחב דןרבעון 20192
                  7,898                                      07.80.02.117,898הצעות מחיר/מסגרת זמןנירומטל חב בעמדלפק נירוסטה וברז למדיחרבעון 20192
                  7,933                                      52.50.03.067,894מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת אשקלוןרבעון 20192
                  7,578                                      07.80.02.417,857מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20192
                  7,850                                      07.80.02.017,850פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהיום הוקרה תחנת שרתרבעון 20192
                  7,839                                      07.80.02.307,839הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעמתיקי נשיאהרבעון 20192
                  7,761                                      07.80.02.027,819מפ/ מכרז פומביחגור בעמפאוצים לאפודים את"לרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.017,803הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב דלתון בע"מתשורות - ימ"ר מחוז חוףרבעון 20192
                  7,801                                      07.80.02.297,801הצעות מחיר/מסגרת זמןפליים אירועיםסדנא טבערבעון 20192
                  8,195                                      52.50.01.057,773מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מארוחות לאירוערבעון 20192
                  7,770                                      07.80.02.307,770הצעות מחיר/מסגרת זמןקולור פרינט גרופ בע"מרכש שילוט לבסיסי הפעלה עוטףרבעון 20192
                  7,766                                      07.80.02.017,766פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי לאילת עבור מג"ב ירושליםרבעון 20192
                  7,757                                      07.80.02.457,757הצעות מחיר/מסגרת זמןהאסקי רחובותכריכיםרבעון 20192
                  7,722                                      07.80.02.567,722מפ/ מכרז פומביפריוטקס בע"ממקלות תאורה למחוזותרבעון 20192
                  7,722                                      07.80.02.017,722הצעות מחיר/מסגרת זמןסברס יזמות וייצוג בע"מיום עיוןרבעון 20192



                  7,700                                      07.80.02.257,700הצעות מחיר/מסגרת זמןגשר מפעלים חינוכייםהזמנה בדיעבד - יום עיון עבור חינוך מגרבעון 20192
                  7,681                                      07.80.02.457,681הצעות מחיר/מסגרת זמןחלום עולמי בע"מסיור לימודי מחוז מרכזרבעון 20192
                  7,680                                      07.80.02.457,680הצעות מחיר/מסגרת זמןהמועדון לספורט באוניברסיטת ת"אקורס מדיריך כושר-מחוז מרכזרבעון 20192
                  7,658                                      07.80.02.017,658הצעות מחיר/מסגרת זמןשירן מהדרין בע"מ (פארוק)ארוחת צהרים ערב הוקרה מתנדבי ושטורי מגרבעון 20192
                  7,658                                      07.80.02.017,658הצעות מחיר/מסגרת זמןפיצ'ונקה בע"מערב מפקדרבעון 20192
                  7,645                                      07.80.02.017,645מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקבקבוקי ייןרבעון 20192
                  7,628                                      07.80.02.457,628הצעות מחיר/מסגרת זמןצילומעתיק בעממכונת צילוםרבעון 20192
                  7,615                                      07.80.02.257,616פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת ציודרבעון 20192
                  7,181                                      52.50.01.057,605מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20192
                  7,605                                      07.80.02.457,605הצעות מחיר/מסגרת זמןערן בידרמןאומן אורחרבעון 20192
                  7,605                                      07.80.02.227,605הצעות מחיר/מסגרת זמןמאזני שביט בע"ממשקלי סמיםרבעון 20192
                  7,605                                      07.80.02.277,605פו/ פטור ועדהוימאזור בעמתיקון שער בתחנת כרמיאל לאחר נזק תאונהרבעון 20192
                  7,600                                      07.80.02.017,600פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי חקירות מרחב דודרבעון 20192
                  6,334                                      07.80.02.577,600מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילאוטובוסים עבור מחנ"ט 2019רבעון 20192
                  7,631                                      52.50.03.067,590מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20192
                  6,926                                      07.80.02.457,570מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים מחוז צפוןרבעון 20192
                  7,217                                      52.50.03.067,568מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים משרדי קנאביס מלמרבעון 20192
                  7,547                                      07.80.02.317,547הצעות מחיר/מסגרת זמןפט וט ביומד (2015) בע"משולחן טיפולים וטרינרייםרבעון 20192
                  7,517                                      07.80.02.457,517מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20192
                  7,500                                      07.80.02.017,500מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "משפ שכולות מחוז מרכזרבעון 20192
                  7,500                                      07.80.02.017,500הצעות מחיר/מסגרת זמןויליג' השקעות אילת בע"מאירוח ערב בחוף הווילג' עבור מטה מגרבעון 20192
                  7,500                                      07.80.02.017,500פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי תחנת שכונותרבעון 20192
                  5,599                                      07.80.02.017,500פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי תחנת שכונותרבעון 20192
                  4,680                                      07.80.02.257,500מפ/ מכרז פומביא.ע. אל-עם יזמות בע"משירות מטווחים - מחוז חוףרבעון 20192
                  7,500                                      07.80.02.457,500הצעות מחיר/מסגרת זמןבוקאי עזראקייטרינג יום הסייר מרחב איילוןרבעון 20192
                  7,368                                      52.50.01.057,488מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהיסעיםרבעון 20192
                  7,488                                      07.80.02.227,488הצעות מחיר/מסגרת זמןסופרגרףשקפיםרבעון 20192
                  7,479                                      07.80.02.017,479הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ס.א.פ קריאיטיבמאגר תמונותרבעון 20192
                  7,470                                      07.80.02.457,470הצעות מחיר/מסגרת זמןרסטה 4 יו בע"מתיקון תחנה ניידתרבעון 20192
                  7,459                                      07.80.02.317,459הצעות מחיר/מסגרת זמןתלם פסגות בע"מנעליים לכלברבעון 20192
                  7,453                                      52.50.01.057,453מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20192
                  7,441                                      07.80.02.457,441מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגליםרבעון 20192
                  7,371                                      07.80.02.467,441הצעות מחיר/מסגרת זמןזמנהוף שירותי תרגוםתרגוםרבעון 20192
                  7,418                                      07.80.02.317,418הצעות מחיר/מסגרת זמןגולדטקתיקון מצלמהרבעון 20192
                  7,413                                      07.80.02.317,413הצעות מחיר/מסגרת זמןאליעזר לינביץתילוע לסוסיםרבעון 20192
                  7,394                                      07.80.02.317,394מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מסרטי סימוןרבעון 20192
                  7,371                                      07.80.02.017,371הצעות מחיר/מסגרת זמןג. צ שדות ישראל בע"מסדנת ODTרבעון 20192
                  7,356                                      07.80.02.047,357מפ/ מכרז פומבידלק מנטה קמעונאות דרכים בע"ממשטחי קרח עבור מבצע מירון רבעון 20192
                  7,329                                      07.80.02.407,329הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטופ שיווק בע"מתעלת דריכהרבעון 20192
                  7,323                                      52.50.01.037,323הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מרכש טאבלט+שעון חכםרבעון 20192
                  7,312                                      07.80.02.257,313הצעות מחיר/מסגרת זמןקוסמוטרייד בע"מציוד רפואי משליםרבעון 20192
                  5,616                                      07.80.02.017,301מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורותרבעון 20192
                  7,289                                      07.80.02.317,289מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנסיםרבעון 20192
                  7,254                                      07.80.02.457,254הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיה פרושלט לד לתחנה שקופהרבעון 20192
                  7,254                                      07.80.04.817,254הצעות מחיר/מסגרת זמןזמנהוף שירותי תרגוםתרגום סימולטנירבעון 20192
                  7,254                                      07.80.02.457,254הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהושרותי הדפסה תחנת לב ת"א רבעון 20192
                  7,236                                      07.80.02.297,236פו/ פטור ועדהספידי קול בע"משכירת ציודרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.457,215הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת אם אר אל בע"מתיקים (ציוד עזר) - חבלה מחוז חוףרבעון 20192
                  7,207                                      07.80.02.317,207מפ/ מכרז פומביפריוטקס בע"מסטיקלייטים עבור מחוז תל אביברבעון 20192
                  7,200                                      07.80.02.017,200פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  7,020                                      07.80.02.257,196הצעות מחיר/מסגרת זמןקריפטון (2006) בע"מאירוח סדנארבעון 20192
                  7,171                                      07.80.02.097,171מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום-החלפת שמשות ורשתותרבעון 20192
                  7,160                                      07.80.02.227,160מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסותרבעון 20192
                  7,159                                      07.80.02.257,159מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכישת יוטה לאימון שוטרים בבסיסי מגרבעון 20192
                  6,697                                      07.80.02.017,148הצעות מחיר/מסגרת זמןהכשרת  הישוב מוטליםסיור לימודי אמ"ש מחוז חוףרבעון 20192
                  7,140                                      07.80.02.457,140הצעות מחיר/מסגרת זמןספייס אמונים בע"משכירת אולם +ארוחהרבעון 20192
                  7,020                                      07.80.02.017,101הצעות מחיר/מסגרת זמןאורן אפלסופרויז'ןרבעון 20192
                  7,090                                      07.80.02.257,090הצעות מחיר/מסגרת זמןמערכות בטיחות ג.י בע"מקורס עבודה בגובהרבעון 20192
                  6,290                                      07.80.02.017,076הצעות מחיר/מסגרת זמןכנען יזמות בתיירותארוחהרבעון 20192
                  7,061                                      07.80.02.017,061הצעות מחיר/מסגרת זמןהיכל הקולינרי בע"מארוחת ערב למתנדבי מו"מ -ערב הוקרהרבעון 20192
                  7,020                                      07.80.02.017,020הצעות מחיר/מסגרת זמןשחר חדש - אומניםהופעה לערב פרידהרבעון 20192
                  7,020                                      07.80.02.257,020הצעות מחיר/מסגרת זמןמחקר התלהבות בע"מהרצאהרבעון 20192
                  7,020                                      07.80.02.017,020הצעות מחיר/מסגרת זמןא. תבל נכסים והשקעות בע"מהשכרת אולם - אירוע פרידה רבעון 20192
                  7,020                                      07.80.02.457,020הצעות מחיר/מסגרת זמןאדי מערכות סטריאושיפורי בטיחות לרכבי מחוזרבעון 20192
                  7,020                                      07.80.02.097,020הצעות מחיר/מסגרת זמןתרמוצ'ק הנדסהסריקות טרפמוגרפיות יחידות דרוםרבעון 20192
                  7,020                                      07.80.02.017,020מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20192
                  7,020                                      07.80.02.457,020מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מערב יחידה למתנדביםרבעון 20192
                  7,020                                      07.80.02.257,020מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מהדרכה בנושאי מערכות שמע ערבעון 20192
                  7,020                                      07.80.02.097,020הצעות מחיר/מסגרת זמןחב המשקם דרוםשירותי גינון בית שוטר ירושליםרבעון 20192
                  7,020                                      52.50.03.067,020מש/ מכרז שב"ססנו פרופשיונל בע"מקרטון פר' רד בינה הר חוצבים ירושליםרבעון 20192
                  7,020                                      07.80.02.017,020הצעות מחיר/מסגרת זמןדן רוזנצווייגפעילות גיבושרבעון 20192
                  7,020                                      07.80.02.347,020מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מחולצות וכובעים לנופש אלמנותרבעון 20192
                  7,020                                      07.80.02.017,020הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהוחוברותרבעון 20192
                  7,020                                      07.80.02.257,020הצעות מחיר/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"מהדפסהרבעון 20192
                  6,995                                      52.50.01.207,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי תביעות ש"ירבעון 20192
                  7,000                                      07.80.02.457,000הצעות מחיר/מסגרת זמןספייס אמונים בע"משכירת אולםרבעון 20192
                  6,928                                      07.80.02.567,000פו/ פטור ועדהאלביט מערכות אבטחה בע"מתחזוקת מכשירי אלקטרואופטיקהרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.317,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת אם אר אל בע"מתיקים (ציוד עזר) - חבלה מחוז חוףרבעון 20192
                  7,000                                      07.80.02.517,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20192
                  6,999                                      52.50.01.207,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"משרותי מדידה עבור תחנת משגברבעון 20192
                  7,000                                      07.80.02.017,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאל ראונצ'וארוחת צהריים במסעדה עבור איורבעון 20192
                  5,871                                      52.50.03.067,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון חניה מכללה לשוטריםרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.316,997מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממחברות לאבטחהרבעון 20192
                     -                                      07.80.06.066,921מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנועיםרבעון 20192
                     -                                      07.80.06.066,921מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנועיםרבעון 20192
                  6,903                                      07.80.02.226,903הצעות מחיר/מסגרת זמןאברס מנשהמשקלי סמיםרבעון 20192
                  6,897                                      07.80.02.226,897הצעות מחיר/מסגרת זמןהפיגרףחולצות מודפסותרבעון 20192
                     -                                      07.80.06.066,889מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאי 1.6רבעון 20192
                  4,816                                      07.80.02.046,888מפ/ מכרז פומביהאגודה למען החיילכלכלהרבעון 20192
                  6,862                                      07.80.02.316,862הצעות מחיר/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.כיבוד לכנס מחוזירבעון 20192
                  6,861                                      52.50.03.066,861מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20192
                  6,858                                      07.80.02.276,858פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מתיקון שער בית השוטר יםרבעון 20192
                  6,850                                      07.80.02.456,850הצעות מחיר/מסגרת זמןזנדברג שלמהרכש מכונת ברדרבעון 20192



                  6,479                                      07.80.02.016,845הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. תילתןהשכרת מתנפחיםרבעון 20192
                  6,084                                      07.80.02.016,845הצעות מחיר/מסגרת זמןאודי קצמןאלבומיםרבעון 20192
                  6,845                                      07.80.02.226,845הצעות מחיר/מסגרת זמןליוגב בע"מדבקיםרבעון 20192
                  6,830                                      07.80.02.016,830פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  6,818                                      07.80.02.456,818הצעות מחיר/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מטונריםרבעון 20192
                  6,812                                      07.80.02.016,812הצעות מחיר/מסגרת זמןאזורי אדיר מאיר - ביס ביסוןכיבוד הרמת כוסית למתנדביםרבעון 20192
                  6,798                                      07.80.02.016,798הצעות מחיר/מסגרת זמןמתבליםארוחת ערב במסעדה עבור מגרבעון 20192
                  6,788                                      07.80.02.276,789פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מתיקון פיצוץ צנרת מים ותשתיות מגרבעון 20192
                  6,786                                      52.50.03.066,786מפ/ מכרז פומביבן עזרא מנחם הנדסת חשמלייעוץ חשמל עבור הר הביתרבעון 20192
                  6,763                                      07.80.02.016,763הצעות מחיר/מסגרת זמןיהודה בידרמןהנחיית סדנהרבעון 20192
                  6,757                                      07.80.02.016,757הצעות מחיר/מסגרת זמןצליל בירןסדנת ספ"כרבעון 20192
                  6,750                                      07.80.02.256,750הצעות מחיר/מסגרת זמןע.י.י.ט. - עדכוני ידעפיתוח הדרכה - גיל סבגרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.456,748פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי ראשלצרבעון 20192
                  6,744                                      07.80.02.016,744הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודת אכסניות נוערסיור לימודי יח' סייבררבעון 20192
                  6,734                                      07.80.02.456,735מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"משובריםרבעון 20192
                  5,850                                      07.80.02.016,703הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחים ושוקולדיםרבעון 20192
                  6,671                                      07.80.02.316,671פו/ פטור ועדהס. היללי פרוייקטים בע"מרפידות לקסדותרבעון 20192
                  6,669                                      07.80.02.316,669הצעות מחיר/מסגרת זמןתעשיות בטיחות בע"מ JSHרכישת כספת לשיטור ימירבעון 20192
                  6,668                                      07.80.02.256,668מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מספר לילדי בני בר מצווהרבעון 20192
                  6,660                                      07.80.02.456,660פו/ פטור ועדהארגון דוברי אנגלית ESRAנסיעת שוטרת למשלחת לאתיופיהרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.016,658הצעות מחיר/מסגרת זמןקפה בעגלא בע"מקייטרינג - כנס ימ"ררבעון 20192
                  6,657                                      07.80.02.456,657מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראליומניםרבעון 20192
                  6,657                                      07.80.02.316,657הצעות מחיר/מסגרת זמןאלחייט 18 בע"ממיטת יחיד לפי מידהרבעון 20192
                  6,650                                      07.80.02.016,650הצעות מחיר/מסגרת זמןנחשולים קיט ונופש בע"מטיול מחלקתירבעון 20192
                  6,669                                      07.80.02.316,635מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקודנים לאח"מ בנימיןרבעון 20192
                  6,622                                      07.80.02.456,622מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהציוד לוגיסטירבעון 20192
                  6,601                                      07.80.02.386,603מפ/ מכרז פומביש.כ שירותי כללית בע"מנקיון עבור יום הבחירות 2019רבעון 20192
                  6,549                                      07.80.02.316,549מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20192
                  6,544                                      07.80.02.016,544פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםימי יחידה וסיורים לימודיים לתחנת שפרעםרבעון 20192
                  6,529                                      07.80.02.316,529מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכיסאות מיוחדים עבור משל"ט מרכזרבעון 20192
                  6,522                                      07.80.02.256,522הצעות מחיר/מסגרת זמןדודי את רון שיווק ומכירות בע"מציוד רוכב שלחת ארה"ברבעון 20192
                  6,512                                      52.50.03.066,512פו/ פטור ועדהבינת יישום מערכותנעילה מבוקרתרבעון 20192
                  2,600                                      52.50.03.066,500מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםייעוץ נגישות לב ת"א דרוםרבעון 20192
                     -                                      07.80.06.066,499מה/ מנהל הרכבקרסו מוטורסרכש 1 רנו רנגורבעון 20192
                     -                                      07.80.06.066,499מה/ מנהל הרכבקרסו מוטורסרכש 2 רנו קנגורבעון 20192
                  6,522                                      07.80.02.306,489מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןרכש ריהוט לבסיס הפעלה ענתותרבעון 20192
                  6,480                                      07.80.02.256,480פו/ פטור ועדהאיגוד נציגי בטיחות מקצועיים בתעבורההשתלמות לק' בטיחות בתעבורהרבעון 20192
                  6,480                                      07.80.02.016,480הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון לאונרדו ארט מלונות פתאלאירוח גורמי חוץרבעון 20192
                  6,459                                      07.80.02.456,459מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20192
                  6,459                                      07.80.02.466,459מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.456,458פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מג"ב מרכזרבעון 20192
                  6,450                                      07.80.02.046,450מפ/ מכרז פומביבריל דיוויס (ישראל)צילום מעיליםרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.456,436פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי - ספ"כ מחוז חוףרבעון 20192
                  6,435                                      07.80.02.256,435פו/ פטור ועדהמחקר התלהבות בע"ממופע דר להתלהבותרבעון 20192
                  6,435                                      07.80.02.256,435הצעות מחיר/מסגרת זמןרנמה בע"מהרצאהרבעון 20192
                  6,435                                      07.80.02.016,435הצעות מחיר/מסגרת זמןסייפטי אקסס בע"מ / גיא קדם בע"מחוות דעת מומחה מג"ב מטהרבעון 20192
                  6,434                                      52.50.03.066,434מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות חשמל מחלק ההפקה מחוז מרכזרבעון 20192
                  6,424                                      52.50.01.036,424הצעות מחיר/מסגרת זמןירדנה חכמי -הבמההנחיית סדנהרבעון 20192
                  6,458                                      07.80.02.456,419מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20192
                  6,458                                      07.80.02.466,419מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20192
                  6,413                                      07.80.02.016,413הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"מסיור לימודי ספכ מחוז מרכזרבעון 20192
                  6,411                                      07.80.02.566,412מפ/ מכרז פומביטי טי 9 עיצוב בע"מיצור ו/או תיקון של בגדי מיגון מטקסטילרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.456,400פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  6,400                                      07.80.02.096,400המ/ הצעת מחירא.ל.מ. ארגמן בע"מחניותרבעון 20192
                  6,400                                      07.80.02.456,400הצעות מחיר/מסגרת זמןבורג המפרץ בע"ממכונת ברד עבור מחוז חוףרבעון 20192
                  6,363                                      07.80.02.456,364מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מהזמנת ריהוט עבור אח"מ מחוז ירושליםרבעון 20192
                  6,358                                      07.80.02.096,358מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל בנעוריםרבעון 20192
                  6,340                                      07.80.02.456,340מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןארוחות בוקר + צהריים - מחוז חוףרבעון 20192
                  6,334                                      07.80.02.316,334מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןתאורת לד מחסן חבלהרבעון 20192
                  6,318                                      07.80.02.296,318הצעות מחיר/מסגרת זמןבר יועצי בטיחותמהנדסרבעון 20192
                  6,318                                      07.80.02.016,318הצעות מחיר/מסגרת זמןבר יועצי בטיחותתכנית בטיחותרבעון 20192
                  6,318                                      07.80.02.226,318הצעות מחיר/מסגרת זמןבר יועצי בטיחותהזמנת מהנדס לאירוע ערב רעים להברבעון 20192
                  6,318                                      07.80.02.316,318הצעות מחיר/מסגרת זמןבר יועצי בטיחותהעסקת יועץ בטיחותרבעון 20192
                  6,312                                      07.80.02.016,312הצעות מחיר/מסגרת זמןלאנטרקוט בע"מארוחת צהריים לאירוע פרידה מפורשי החשבותרבעון 20192
                  6,301                                      07.80.02.016,301מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מרכש טיונרים עבור מדפסת מתנדבים מגרבעון 20192
                  6,300                                      07.80.02.316,300הצעות מחיר/מסגרת זמןרחי ורטהיימר-רליישונשיפסדנאות שירותרבעון 20192
                  6,300                                      52.50.01.056,300הצעות מחיר/מסגרת זמןשוט פתרונות בע"ממטרות פופרים לאימון עבור יסרבעון 20192
                  6,298                                      07.80.02.016,299הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א.ק אבוקיאק בע"מפעילות גיבוש טבריהרבעון 20192
                  6,291                                      07.80.02.096,291מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור הר הביתרבעון 20192
                  6,215                                      07.80.02.016,284פו/ פטור ועדהבתי קולנוע תאטראות בע"מערב מתנדביםרבעון 20192
                  6,283                                      07.80.02.466,283הצעות מחיר/מסגרת זמןרימקו יבוא ושיווק בע"מגיר סימון לבוחןרבעון 20192
                  6,236                                      07.80.02.456,236מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןאוזניות בלוטוסרבעון 20192
                  6,216                                      07.80.02.316,216מפ/ מכרז פומבירותם בטיחות בע"מנשמיות עבור מחוז תל אביברבעון 20192
                  6,209                                      07.80.02.316,209מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"ממסכים ליחידות חילוץרבעון 20192
                  6,209                                      07.80.02.016,209פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מתנדבי תחנת מוריהרבעון 20192
                  6,201                                      07.80.02.016,201פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהיום גיבושרבעון 20192
                  6,513                                      52.50.03.066,178מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים קעוריםרבעון 20192
                     -                                      07.80.06.066,147מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קיה פיקנטורבעון 20192
                  6,113                                      07.80.02.416,141מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20192
                  4,080                                      52.50.01.056,128מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.016,111פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי תחנת לודרבעון 20192
                  6,100                                      07.80.02.256,100הצעות מחיר/מסגרת זמןדן רוזנצווייגהנחיית סדנא עבור חטיבת האבטחהרבעון 20192
                  6,099                                      07.80.02.566,100פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהעב' תשתיות לתחנת מעלה אדומיםרבעון 20192
                  6,100                                      07.80.02.276,100פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מתיקון שער בימת"א חיפהרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.456,090הצעות מחיר/מסגרת זמןפריים טיים בר ארועיםשכירת אולםרבעון 20192
                  6,086                                      07.80.02.016,086הצעות מחיר/מסגרת זמןתמי אילוןסופרויז'ןרבעון 20192
                  6,061                                      07.80.02.316,061מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מססלים עבו חוףרבעון 20192
                  6,051                                      07.80.02.316,051מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהארגזי פלסטיקרבעון 20192
                  6,012                                      07.80.01.516,012מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש 2 פלאפונים מסוג SAMSUNG GALAXY NOTE 9רבעון 20192
                     -                                      07.80.02.456,005פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  6,002                                      07.80.02.406,002מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהמיקרופון   BT (מרחב איילון מחוז תרבעון 20192
                  6,000                                      07.80.02.576,000מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מטיול אח"מ מחוזירבעון 20192
                  6,000                                      07.80.02.456,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיעקבי יהודה - ברבחוצ קייטרינגכיבוד טקס חילופי ממ"ר יפתחרבעון 20192



                  6,000                                      07.80.02.456,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי תחנת גבעתייםרבעון 20192
                  6,000                                      07.80.02.016,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון עדי אילת בע"מסיור לימודירבעון 20192
                     -                                      07.80.02.456,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםימי יחידהרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.016,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםימי יחידהרבעון 20192
                  6,000                                      07.80.02.016,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחפץ ממגנטשירותי צילוםרבעון 20192
                  2,393                                      07.80.02.576,000מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורהאגד תעבורה-שרותי היסעים עבור אחרבעון 20192
                  4,206                                      07.80.02.576,000מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"משחר שרותי הסעות עבור אחרבעון 20192
                  6,000                                      52.50.03.066,000פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בינוי תביעות ש"ירבעון 20192
                  6,000                                      07.80.02.226,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמעוף סנטר שיווק חומרי בניןרכיבים מתכליםרבעון 20192
                  5,162                                      07.80.02.016,000מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"ממשאית קירוק לטקס ההתייחדותרבעון 20192
                  4,000                                      07.80.02.456,000פו/ פטור ועדהשמעון רגבהופעהרבעון 20192
                  3,000                                      52.50.01.056,000הצעות מחיר/מסגרת זמןארבל ועקנין פאנצ' הפקותהופעת אמן - מוחמד נעמהרבעון 20192
                  6,000                                      07.80.02.016,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנעם מערכות הגברה ותאורה בע''מכלכלהרבעון 20192
                  6,000                                      07.80.02.256,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסט-אפ יעוץ אימון ופיתוח בע''מסדנאות למפים עבור בה"ד מגרבעון 20192
                  6,000                                      07.80.02.016,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגונן עמיאל יעלסדנהרבעון 20192
                  5,999                                      07.80.02.255,999הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)משפ שכולות מחוז מרכזרבעון 20192
                  5,996                                      07.80.02.315,996הצעות מחיר/מסגרת זמןאשל שרותים וטרינריים בע"מקוטל זבוביםרבעון 20192
                  5,995                                      07.80.02.015,995הצעות מחיר/מסגרת זמןתולי פוזיטנו בע"מארוחת בוקר סיור לימודי יאחברבעון 20192
                  5,981                                      07.80.02.255,981הצעות מחיר/מסגרת זמןפארק מיני ישראלסדנארבעון 20192
                  5,967                                      07.80.02.305,967מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מרכש שוברים תשורה למחלקת ישובים ומתנדבים מגרבעון 20192
                  5,967                                      07.80.02.455,967הצעות מחיר/מסגרת זמןאיר פרוטקטאטמי אוזניים רב פעמי למניעת רעש מרחב עמקיםרבעון 20192
                  5,967                                      07.80.02.455,967הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת פרחי הנגב בע"מפרחיםרבעון 20192
                  5,616                                      07.80.02.225,967הצעות מחיר/מסגרת זמןטביב חב. הארצית לטיפולפינוי פסולתרבעון 20192
                  5,945                                      07.80.06.065,945מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמתוספת אבזור אב טיפוס משטרתי לאופנוערבעון 20192
                  5,940                                      07.80.02.015,940הצעות מחיר/מסגרת זמןמוזה בהר - יפעת ארמוזהארוחה במסעדהרבעון 20192
                  5,938                                      07.80.02.455,938הצעות מחיר/מסגרת זמןבר את גל בע"ממכונה ומשחה לצחצוח נעלייםרבעון 20192
                  5,928                                      07.80.02.015,928הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודת אכסניות נוערסיור לימודי לצפון 2019רבעון 20192
                  5,912                                      52.50.01.035,912מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתהתקנת מצלמותרבעון 20192
                  5,903                                      07.80.02.315,903מפ/ מכרז פומביאביזר סנטר סחר 2002 בע"מוילונות עבור הלישכהרבעון 20192
                  5,900                                      07.80.02.015,900פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה משל"ט ת"ארבעון 20192
                  5,900                                      07.80.02.255,900פו/ פטור ועדה ש.ש. הפקותמופע נופש אלמנותרבעון 20192
                  5,890                                      07.80.02.455,890פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםיום השוטר יפורבעון 20192
                  5,969                                      07.80.02.575,886מה/ מנהל הרכבפ.ר.ש פרוייקטים לבטיחות בנהיגההשתלמות נהיגהרבעון 20192
                  5,969                                      07.80.02.295,886מה/ מנהל הרכבפ.ר.ש פרוייקטים לבטיחות בנהיגההשתלמות נהיגהרבעון 20192
                  5,866                                      07.80.02.455,866הצעות מחיר/מסגרת זמןיונייטד סיטס בע"משולחן + כסא לחלבייהרבעון 20192
                  5,853                                      07.80.02.095,853פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניהיציקת משטח בטון עבור גנרטור נייח מחוז מרכזרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.575,850מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהסעים פרוייקט מילה ברמה הארציתרבעון 20192
                  5,850                                      07.80.02.015,850הצעות מחיר/מסגרת זמןמתנות פור אול בע"ממתנות לפסחרבעון 20192
                  5,850                                      07.80.02.015,850פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי יפורבעון 20192
                     -                                      07.80.02.015,850הצעות מחיר/מסגרת זמןד. פרידמן הפקות בע"מגיבוש מחלקתירבעון 20192
                  5,850                                      07.80.02.295,850הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן סיאני-מהנדס חשמלמהנדסרבעון 20192
                  5,850                                      07.80.02.095,850הצעות מחיר/מסגרת זמןאר פי אם אחזקה ופרויקטים בע"מתחזוקה/פנירבעון 20192
                  5,850                                      07.80.02.015,850הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז גישות בע"מהרצאהרבעון 20192
                  5,850                                      07.80.02.295,850הצעות מחיר/מסגרת זמןאורי זיקוקים פירוטכניקה ולייזר בע"מזיקוקיןרבעון 20192
                  5,850                                      07.80.02.015,850מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מחולצות אירוע יום האחדותרבעון 20192
                  4,806                                      07.80.02.315,850פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסל רווחה חטיבת האבטחה - רבעון 20192
                  5,850                                      07.80.02.225,850מפ/ מכרז פומביעין דור מערכות 2009 בע"מפירוק מנדפיםרבעון 20192
                  5,850                                      07.80.02.015,850פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  5,850                                      07.80.02.455,850הצעות מחיר/מסגרת זמןקולדר חברה לקירור אווירמצנני אוויררבעון 20192
                  5,850                                      07.80.02.015,850הצעות מחיר/מסגרת זמןביקונקט טכנולוגיות בע"משי ממ"ז אירוע בר/בת מצווה מחוזירבעון 20192
                  5,850                                      07.80.02.455,850מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20192
                  5,850                                      07.80.02.015,850פמ/ פטור מרו"מתפוז ייזום ופיתוח תחנות בע"ממדבקות חנייהרבעון 20192
                  5,888                                      52.50.01.035,848מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20192
                  5,827                                      07.80.02.385,827מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"ממועד 2019רבעון 20192
                  5,827                                      07.80.02.015,827הצעות מחיר/מסגרת זמןחכמת הבורקס - גבינאז'כיבוד ליום יחידהרבעון 20192
                  5,822                                      52.50.01.205,822מפ/ מכרז פומבישתדלן את לייבו הנדסת חשמל בע"משירותי תכנון ויעוץ חשמל לשכת מנכרבעון 20192
                  5,804                                      07.80.02.315,804מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשולחן עבודהרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.575,801מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"משכירת אוטובוסרבעון 20192
                  5,797                                      07.80.02.015,797מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורספריםרבעון 20192
                  5,792                                      07.80.02.225,792הצעות מחיר/מסגרת זמןאבדור חלת בע"משואב עשןרבעון 20192
                  5,815                                      07.80.02.225,780מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדהרבעון 20192
                  5,733                                      07.80.02.455,733הצעות מחיר/מסגרת זמןשלטים שישלט ומדבקה ליחידה הכלכליתרבעון 20192
                  5,719                                      07.80.02.015,719מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות - תחנת חיפהרבעון 20192
                  5,710                                      52.50.03.065,710מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.015,700הצעות מחיר/מסגרת זמןחלום עולמי בע"מסיור לימודי מחוז מרכזרבעון 20192
                  5,675                                      07.80.02.015,675הצעות מחיר/מסגרת זמןשייד פרו בע"משמשיית גזיבו לטקסיםרבעון 20192
                  5,675                                      07.80.02.095,675מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגן עבור חבלה בית דגןרבעון 20192
                  5,675                                      07.80.02.095,675מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור מרכז בינה רחובותרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.015,660פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מרחב שפלהרבעון 20192
                  3,074                                      07.80.02.255,651הצעות מחיר/מסגרת זמןדביר קריבהזמנה בדיעבד - הרצאות עבור חינוך מגברבעון 20192
                  5,625                                      07.80.02.575,625מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהסעות סדנאות מפקד נגדרבעון 20192
                  5,616                                      07.80.02.115,616הצעות מחיר/מסגרת זמןסייטק בע"ממתקן גלישה 20 ליטררבעון 20192
                  5,616                                      07.80.02.015,616פו/ פטור ועדהבתי קולנוע תאטראות בע"מערב גיבושרבעון 20192
                  5,616                                      07.80.02.015,616מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןיום עיון מניהל היועמ"ש 3.7.2019רבעון 20192
                  5,601                                      07.80.02.465,601מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מסרט צבעוני YMCKOרבעון 20192
                  5,600                                      07.80.02.015,600פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםטיול ענף אג"מ - מכללה הלאומית לשוטרים רבעון 20192
                  5,581                                      07.80.02.455,581מש/ מכרז שב"סתריסי רפיהתקנת חלונות מצודה מרכזרבעון 20192
                  5,691                                      07.80.02.315,581מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון שיטור ימי תל אביברבעון 20192
                  5,573                                      07.80.02.415,573הצעות מחיר/מסגרת זמןמטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכי "27רבעון 20192
                  5,569                                      07.80.02.015,569פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהערב יחידהרבעון 20192
                  5,562                                      07.80.02.015,562מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור אשג"חרבעון 20192
                  5,552                                      07.80.06.065,552הצעות מחיר/מסגרת זמןפלטרנספורט בע"מהוצאות שינוע משאית בגין דיגום משאיתרבעון 20192
                  5,526                                      07.80.02.045,526מפ/ מכרז פומביאופנת פור יו 1984 בע"מטיסה גלילי בדרבעון 20192
                  5,521                                      07.80.02.455,521מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט לימ"ר מתקציב הביזוררבעון 20192
                  5,519                                      07.80.02.015,519הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב מוני בע"מרכש תשורה מארז יין למתנדבי מטה יהודהרבעון 20192
                  5,514                                      07.80.02.095,514מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלבדיקות חשמל מבצע מירוןרבעון 20192
                  5,507                                      07.80.02.015,507מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכש מחסן ומדפים + מנעול מכללה לאומיתרבעון 20192
                  2,494                                      07.80.02.455,500מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהזמנת משאית מנוףרבעון 20192
                  5,499                                      07.80.02.095,499מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור בית כנסת תחנת אופקיםרבעון 20192
                  5,499                                      07.80.02.315,499הצעות מחיר/מסגרת זמןדגל ושלט בע"מדגל מפרשרבעון 20192
                  5,499                                      07.80.02.095,499מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור משל"ט מרכזרבעון 20192
                  5,499                                      07.80.02.015,499הצעות מחיר/מסגרת זמןרייזר כפר בלוםגיבוש רייזרים עבור פלוגה מ' רבעון 20192
                  5,499                                      07.80.02.095,499מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן למצודה מרכזרבעון 20192



                  5,499                                      07.80.02.315,499מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור החבלה בבסיס אבו דיסרבעון 20192
                  5,517                                      52.50.01.035,489מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מבית דגן, לשכת ראש אתלרבעון 20192
                  5,482                                      07.80.02.315,482הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מוטורולהמכשיר קשר לחירוםרבעון 20192
                  5,476                                      07.80.02.255,476הצעות מחיר/מסגרת זמןמישלב קורסים בע"מקורס מנעוליםרבעון 20192
                  5,546                                      07.80.02.465,475מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקצין אתן בית דגןרבעון 20192
                  5,460                                      07.80.02.455,460הצעות מחיר/מסגרת זמןגן השלושה - הסחנהסיור לימודי ראשלצרבעון 20192
                  5,442                                      07.80.02.015,448מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגלימשאית לפינוי פסולתרבעון 20192
                  5,440                                      07.80.02.095,439פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מתחזוקת מטה מחוז ש"ירבעון 20192
                  5,436                                      07.80.02.315,436מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20192
                  5,430                                      07.80.02.275,430מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מייעוץ הנדסי במכמ"שרבעון 20192
                  5,400                                      07.80.02.255,400פו/ פטור ועדהאור פתרונות לאירועיםמופע נופש אלמנותרבעון 20192
                  5,398                                      07.80.02.455,398הצעות מחיר/מסגרת זמןפספרטו בע"מרכש לוחות שנה שולחניים ליאלרבעון 20192
                  5,391                                      07.80.02.105,391פו/ פטור ועדהבזק בינלאומי בע"מהרחבת מרכזייה באת"ן בית דגןרבעון 20192
                  5,386                                      07.80.02.315,386מפ/ מכרז פומבינורת איסט טכנולוגיות בע"ממשקפי מגן ללוחמיםרבעון 20192
                  5,382                                      07.80.02.255,382הצעות מחיר/מסגרת זמןרבידים המרכז לחינוךהכנת סגל מכ"ים וימי עיון קורס מכרבעון 20192
                  5,382                                      07.80.02.015,382מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מרכש שוברים למתנדבי בסיס סירקין ושדות דןרבעון 20192
                  5,370                                      07.80.02.015,370מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20192
                  5,350                                      07.80.02.015,350הצעות מחיר/מסגרת זמןהיכל התרבות מעלה אדומים מפעלי תרבותשכירת אולם עבור יום העצמאות אחרבעון 20192
                  5,349                                      07.80.02.015,349מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקחליפות ספורטרבעון 20192
                  5,347                                      07.80.02.315,347הצעות מחיר/מסגרת זמןגל עד מפעלי הנצחה בע"משלטרבעון 20192
                  5,333                                      07.80.02.455,333הצעות מחיר/מסגרת זמןסער א.ת. יזמות ומסחרתיקים אישיםרבעון 20192
                  5,118                                      52.50.03.065,326מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20192
                  5,324                                      07.80.02.015,324הצעות מחיר/מסגרת זמןמשה גלנץערב גיבוש - סיור לימודי מטה להברבעון 20192
                  5,300                                      07.80.02.015,300פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  5,299                                      07.80.02.015,299מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"משירות תיקון מתקני מיםרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.095,273הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה הכלכלית לאשקלוןתחזוקת נמל מרינה אשקלוןרבעון 20192
                  5,268                                      07.80.02.255,268הצעות מחיר/מסגרת זמןהאוניברסיטה הפתוחהסדנארבעון 20192
                  5,265                                      07.80.02.455,265הצעות מחיר/מסגרת זמןואקילה סמי סטודיו סמישירותי הובלהרבעון 20192
                  5,265                                      07.80.02.455,265הצעות מחיר/מסגרת זמןאדיר יזמות והסעדהכיבוד להרמת כוסית תחנת בני ברקרבעון 20192
                  5,265                                      07.80.02.015,265מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקרכש תשורה למחלקת ישובים ומתנדבים מגרבעון 20192
                  5,265                                      07.80.02.275,265הצעות מחיר/מסגרת זמןמיכאל הרצל ובניו בע"מפינוי פסולת במטווח עליון בבהרבעון 20192
                  3,510                                      07.80.02.455,265מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהלימודי שיעורי נהיגה על קטנוערבעון 20192
                  5,265                                      07.80.02.465,265מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מכרטיס מגנטי לשוטררבעון 20192
                  5,265                                      07.80.02.315,265הצעות מחיר/מסגרת זמןאפי פרינט בע"מטפסים וחוברות עבור יחידות החילוץרבעון 20192
                  5,265                                      07.80.02.015,265הצעות מחיר/מסגרת זמןשפן הסלע בע"מסדנת OTDרבעון 20192
                  5,250                                      07.80.02.455,250הצעות מחיר/מסגרת זמןהקרן לפיתוח דימונהמנוי חדר כושררבעון 20192
                  5,308                                      07.80.02.455,245מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט לשכונות ושרתרבעון 20192
                  5,242                                      07.80.02.015,242הצעות מחיר/מסגרת זמןלדעת הדרכות ויזמות בע"מהדרכהרבעון 20192
                  5,237                                      07.80.02.315,237מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמנעולים וצילינדריםרבעון 20192
                  5,213                                      07.80.02.095,213פו/ פטור ועדהי.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מעב' בטיחות בניין כלל קומה 5רבעון 20192
                  4,936                                      07.80.02.315,213מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מ    מרכז הפיס סלומון משק יבנהרבעון 20192
                  5,207                                      07.80.02.455,207מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמידוף עבור מז"פ מחוז חוףרבעון 20192
                     -                                      07.80.06.065,203מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 אוקטביהרבעון 20192
                  5,201                                      07.80.02.115,201הצעות מחיר/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכניכיריים גז 4 להבותרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.455,198פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                     -                                      07.80.06.065,195מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה פריוס פלוסרבעון 20192
                  5,164                                      07.80.02.255,164הצעות מחיר/מסגרת זמןקוויזהסדנה לפיתוח צוות לוגיסטיקה עבור בהרבעון 20192
                  5,148                                      07.80.02.015,148מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורות למערך משקים /מבסים ארצירבעון 20192
                  5,148                                      07.80.02.255,148הצעות מחיר/מסגרת זמןדורית עוזיאלסדנארבעון 20192
                  5,133                                      07.80.02.315,133הצעות מחיר/מסגרת זמןדניאל ספרים גרופספרות מקצועיתרבעון 20192
                  5,119                                      07.80.02.015,119הצעות מחיר/מסגרת זמןקיבוץ נעןסדנא יוהלןרבעון 20192
                  5,119                                      07.80.02.255,119הצעות מחיר/מסגרת זמןטלפארם בית מסחר לתרופותתרופות שונותרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.015,107מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגלימשאית לפינוי פסולתרבעון 20192
                  5,100                                      07.80.02.015,100פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  5,084                                      52.50.01.035,084הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש אייפדרבעון 20192
                  5,073                                      07.80.02.315,073מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהארון כליםרבעון 20192
                  5,072                                      07.80.02.015,072הצעות מחיר/מסגרת זמןכיכר המוזיקה בעםארוחהרבעון 20192
                  5,028                                      07.80.02.415,060מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20192
                  5,057                                      52.50.01.205,057מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'בטיחות מג"ב אייל- בולעניםרבעון 20192
                  5,036                                      52.50.01.035,036מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש פלאפון - IPHONE XS MAX 256GBרבעון 20192
                  5,035                                      07.80.02.015,035פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי משל"טרבעון 20192
                  4,563                                      07.80.02.455,031מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהרישיון נהיגהרבעון 20192
                  5,031                                      07.80.02.015,031הצעות מחיר/מסגרת זמןאפי פרינט בע"מרולאפים ופליירים יועמ"שרבעון 20192
                  5,013                                      07.80.02.575,013מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגליפינוי פסולת במטא"ר י-םרבעון 20192
                  5,011                                      07.80.02.095,011מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור מג"ב צפוןרבעון 20192
                     -                                      07.80.06.065,008מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קיה סיד 5 דלתותרבעון 20192
                  5,004                                      52.50.03.065,004פו/ פטור ועדהמחלב פיתוח ובניה עב' ביטיחות גג נעוריםרבעון 20192
                  5,004                                      07.80.02.315,004מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממכתביה עם מחשבוןרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.295,004מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה לאירוע בר/בת מצווהרבעון 20192
                     807                                      07.80.02.315,001הצעות מחיר/מסגרת זמןנחום בן יוסףשירותי חריטה ועיבוד שבבירבעון 20192
                  5,000                                      07.80.02.455,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשיפודי הכיכר בע"מסיור לימודי תחנת ראש העין רבעון 20192
                  5,000                                      07.80.02.015,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי שרתרבעון 20192
                  5,000                                      07.80.02.455,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה העירונית רחובותמרחב שפלה- שכירת אולםרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.465,000פו/ פטור ועדהאלמוג שירותי יעוץרכש שירותי יעוץ- לשנת 2019רבעון 20192
                  5,000                                      07.80.02.455,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמכללת פאר תפנית חולוןקורס עריכת וידאורבעון 20192
                  3,580                                      07.80.02.015,000מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילסיור לימודירבעון 20192
                  5,000                                      07.80.02.455,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלגלות את ישראל - צביקה ברנשטייןספורט ימי במסגרת סיור לימודי יאחרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.455,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  5,000                                      07.80.02.455,000הצעות מחיר/מסגרת זמןארליך מעבדות בע"ממצלמות לצילום תרגיליםרבעון 20192
                  5,000                                      07.80.02.315,000הצעות מחיר/מסגרת זמןארליך מעבדות בע"ממצלמות לצילום תרגיליםרבעון 20192
                  4,998                                      07.80.02.314,998פמ/ פטור מרו"מנגישות ישראלועידת נגישותרבעון 20192
                  4,996                                      07.80.02.014,996מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות מחוז מרכזרבעון 20192
                  4,984                                      07.80.02.014,984מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מרכש תשורה למתנדבי בסיס מגידורבעון 20192
                  4,980                                      07.80.02.014,980מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מרכש תשורה עבור מתנדבי משגברבעון 20192
                  5,000                                      52.50.03.064,975מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכת אזעקה חדר אבנט הר חוצביםרבעון 20192
                  4,973                                      07.80.02.014,973הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת אחים גריל בר בע"מ - "כשר"ארוחה במסעדה עבור מתנדבי מגרבעון 20192
                  4,973                                      07.80.02.454,973מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20192
                  2,153                                      07.80.02.014,961פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהפרוייקט נערי מילה תל אביברבעון 20192
                  4,940                                      07.80.02.014,940הצעות מחיר/מסגרת זמןא. תבל נכסים והשקעות בע"מגיבוש ערב יחידהרבעון 20192
                  4,933                                      07.80.02.094,933מש/ מכרז שב"סתריסי רפיעב' פירוק והתקנה זכוכית מחוסמת פרויקט הר הביתרבעון 20192
                  4,914                                      07.80.02.454,914מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20192
                  4,914                                      07.80.02.454,914מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות מחוז מרכזרבעון 20192
                  4,825                                      07.80.02.224,900מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון מודיעין טירת הכרמלרבעון 20192



                  4,892                                      07.80.02.094,892מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום מטארבעון 20192
                  2,082                                      52.50.03.064,870מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מפינוי מחסן במרכז פרישהרבעון 20192
                  4,850                                      07.80.02.254,850הצעות מחיר/מסגרת זמןגשר מפעלים חינוכייםיום עיון כשירות ערכית לפלוגה כפרי שפלהרבעון 20192
                  4,843                                      07.80.04.214,843מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמשקפי מגןרבעון 20192
                  4,836                                      07.80.02.454,836הצעות מחיר/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"מהדפסת קאפותרבעון 20192
                  4,830                                      07.80.02.014,830פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי תחנת גבעתייםרבעון 20192
                  4,826                                      07.80.02.014,826מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מרכש עבור פרוייקט מילה ברמה הארציתרבעון 20192
                  4,816                                      52.50.01.044,816מפ/ מכרז פומביעמיסל - עמית תעשיות בע"מסוללותרבעון 20192
                  4,812                                      07.80.02.324,812הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטסיכום משלחת מאי לפוליןרבעון 20192
                  4,800                                      07.80.02.094,800מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'ייעוץ קונסרוקציה לפתיחת חלון במחוז ירבעון 20192
                  4,800                                      52.50.01.054,800הצעות מחיר/מסגרת זמןבר דמרי- חוויות קולינריותסיור קולינרירבעון 20192
                  4,799                                      07.80.02.014,799מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מחולצות עסור סמ"ג ירושליםרבעון 20192
                  4,799                                      07.80.02.014,799הצעות מחיר/מסגרת זמןמבשלים חוויה יניב פרטוש תמיר בע"מסדנת בישולרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.254,797הצעות מחיר/מסגרת זמןקולנוע לב סמדר - בתי קולנוע לב בע"מיום עיוןרבעון 20192
                  4,797                                      07.80.02.214,797הצעות מחיר/מסגרת זמןהמאוורר סופר-וונט בע"מתיקון מכולת ירירבעון 20192
                  4,797                                      07.80.02.014,797מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20192
                  4,797                                      07.80.02.014,797מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות עבור ר' להברבעון 20192
                  4,797                                      07.80.02.224,797מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20192
                  4,794                                      07.80.02.454,794מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורות מעבריםרבעון 20192
                  4,785                                      07.80.02.014,785הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מכיבודרבעון 20192
                  4,779                                      07.80.02.464,779הצעות מחיר/מסגרת זמןאבנו סדנאות בישול מעשיות בע"מסדנא לפיתוח צוותרבעון 20192
                  4,777                                      07.80.02.314,777הצעות מחיר/מסגרת זמןאשדוד ים בע"מהזמנת גלגלי הצלהרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.014,774מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות לחג הפסח תחנת צפתרבעון 20192
                  4,774                                      07.80.02.314,774המ/ הצעת מחירמרעום דולפיןתיקי גברבעון 20192
                  4,826                                      07.80.02.314,764מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהשלמת עבודה במחוז צפוןרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.014,760הצעות מחיר/מסגרת זמןקרן קיימת לישראל- אגף חינוך ונוערשכירת אולם וכלכלהרבעון 20192
                  4,739                                      07.80.02.014,739מפ/ מכרז פומבילוניטק מוצרי פרסוםמחברותרבעון 20192
                  4,739                                      07.80.02.254,739הצעות מחיר/מסגרת זמןמשואה למלונאות ונופש בע"מ (מלון  יהסדנארבעון 20192
                     -                                      07.80.02.014,707הצעות מחיר/מסגרת זמןוילה מונסון- נאור קובאיסיור לימודירבעון 20192
                  4,680                                      07.80.02.094,680הצעות מחיר/מסגרת זמןי.ח. מירב מיגון בע"מהחלפת דלת מרכזיה ריכוז Aרבעון 20192
                  4,680                                      07.80.02.294,680מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותיים כימיים עבור קורס פורבעון 20192
                  4,680                                      07.80.02.314,680הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז המרצים לישראל בע"מהרצאהרבעון 20192
                  4,680                                      07.80.02.254,680הצעות מחיר/מסגרת זמןשלי שטנברגהרצאהרבעון 20192
                  4,680                                      07.80.02.014,680פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי לאילת עבור אג"מ ירושלים מגרבעון 20192
                  4,680                                      07.80.02.254,680הצעות מחיר/מסגרת זמןאורן אפליום הנחיית סדנארבעון 20192
                  3,358                                      07.80.02.094,668הצעות מחיר/מסגרת זמןיעקב א. מערכות חשמל 2003 בע"מעבודת חשמל בסככה בעמדות תדלוקרבעון 20192
                  4,657                                      07.80.02.454,657הצעות מחיר/מסגרת זמןארבל שטראוס בע"מקונוסיםרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.014,642פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  4,640                                      07.80.02.014,640פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי כלבנים מג"ב ירושליםרבעון 20192
                  4,633                                      07.80.02.224,633הצעות מחיר/מסגרת זמןפאואר סטריאו ומיגון לרכב-מיכאליסכיסוייםרבעון 20192
                  4,622                                      07.80.02.254,622הצעות מחיר/מסגרת זמןנתיבי ערך-לייטון אדםסדנת מנהיגות עבור ספ"כ מגרבעון 20192
                     -                                      07.80.06.064,610מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 3 קיה פיקנטורבעון 20192
                  5,294                                      52.50.01.054,608פו/ פטור ועדהשביב מהנדסים בע"משירותי ייעוץ ופיקוח פרויקטיםרבעון 20192
                  4,600                                      07.80.02.254,600הצעות מחיר/מסגרת זמןהגרעין התורני בלודהשכרת אולם לכנס משתחררים מטה מגרבעון 20192
                  4,600                                      07.80.02.014,600מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה יום בר מצווהרבעון 20192
                  4,600                                      07.80.02.314,600הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיר שינבויםהכנת סרט תדמיתרבעון 20192
                  4,402                                      07.80.02.014,600פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהסרט בקולנוע + כיבוד עבור יחידות מטה מגרבעון 20192
                  4,596                                      07.80.02.454,596הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהושרותי הדפסה תחנת לב ת"א רבעון 20192
                  4,591                                      07.80.02.014,591מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים לפלוגות ושוטרים מצטיינים עבור מגרבעון 20192
                  4,563                                      07.80.02.014,563מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20192
                  4,563                                      07.80.02.014,563מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות עבור מג"ב חוף כפריתרבעון 20192
                  4,563                                      07.80.02.454,563הצעות מחיר/מסגרת זמןאטיאס דניאלסדנארבעון 20192
                  4,563                                      07.80.02.454,563מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל מטה מרחב גלילרבעון 20192
                  4,562                                      07.80.02.014,562הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מקייטרינג לטקס עצמאותרבעון 20192
                  4,549                                      07.80.02.014,549מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מסיור לימודי תחנת נתניהרבעון 20192
                  4,545                                      07.80.02.314,545מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מסרטי סימוןרבעון 20192
                  4,544                                      07.80.02.224,544מש/ מכרז שב"סמצג בע"מרכישת מגרסותרבעון 20192
                  4,537                                      07.80.02.454,537מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מרכש כיסאותרבעון 20192
                  4,561                                      07.80.02.314,537מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מיחי' מודיעין+ בילוש והערכה חולוןרבעון 20192
                  4,500                                      07.80.02.454,500מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20192
                  4,500                                      07.80.02.454,500הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א.י. בריח ירושליםעבודות פרזול החלפת פלדלת מחוז ירבעון 20192
                  4,500                                      07.80.02.014,500הצעות מחיר/מסגרת זמןסינימטק ירושליםשכירת אולם לטקס עצמאותרבעון 20192
                  4,500                                      07.80.02.014,500פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה את"ן מרחב ירקוןרבעון 20192
                  4,500                                      07.80.02.314,500הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית אופקיםשכירת מקוםרבעון 20192
                  4,500                                      07.80.02.014,500פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי - מרחב אשררבעון 20192
                  4,500                                      07.80.02.014,500פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  4,500                                      07.80.02.014,500פו/ פטור ועדהקולנוע אילת בעמהקרנת סרטרבעון 20192
                  4,500                                      07.80.02.094,500הצעות מחיר/מסגרת זמןהוד גינון פיתוח ואחזקה דנתה רפאלעבודות גינון - תחנת חדרהרבעון 20192
                  4,493                                      07.80.02.454,493מפ/ מכרז פומבידי וי דיגיטל ויז'ן בע"ממצלמות דרך ימר מרכזרבעון 20192
                  4,490                                      07.80.02.114,490מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט חד"א תחנת הראלרבעון 20192
                  4,482                                      07.80.02.254,482הצעות מחיר/מסגרת זמןחי בזק הפקות דפוס בע"מהדפסותרבעון 20192
                  4,481                                      07.80.02.014,481מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"משובריםרבעון 20192
                  4,475                                      07.80.02.454,475מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורה למצטייניםרבעון 20192
                  3,849                                      07.80.02.254,454הצעות מחיר/מסגרת זמןפארק המים שפייםפעילות פארק מים שפיים- פנימיית כנותרבעון 20192
                  4,446                                      07.80.02.014,446הצעות מחיר/מסגרת זמןד.פ. המרכז הישראלי לשילוטרכש שילוט לבסיס הפעלהרבעון 20192
                  4,446                                      07.80.02.254,446הצעות מחיר/מסגרת זמןצבע התכלת - איציק גלסדנארבעון 20192
                  4,446                                      07.80.02.254,446הצעות מחיר/מסגרת זמןצבע התכלת - איציק גלסדנארבעון 20192
                  4,446                                      07.80.02.314,446הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א טכנולוגיות מיזוג וקירורהזמנת משאבת מי ים כולל התקנהרבעון 20192
                  4,441                                      07.80.02.224,441מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללותרבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.454,415מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממארז סכיניםרבעון 20192
                  4,412                                      07.80.02.304,408מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןרכש ריהוט לבסיס הפעלה גבעוניםרבעון 20192
                  4,402                                      07.80.02.014,402פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמה הרמת כוסית ארוע חטיבתי פסחרבעון 20192
                  4,400                                      07.80.02.254,400פו/ פטור ועדהמרכז יצחק רבין לחקריום עיון עבור קורס מכיםרבעון 20192
                  4,421                                      07.80.02.454,399מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט משרדירבעון 20192
                  4,400                                      07.80.02.314,399הצעות מחיר/מסגרת זמןישרוטל בע"מדיחסת מיכלי חמצןרבעון 20192
                  4,313                                      52.50.01.034,397מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכיםרבעון 20192
                  4,388                                      07.80.02.464,388מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20192
                  4,289                                      52.50.01.034,365מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20192
                  4,352                                      07.80.02.464,352מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללות לבוחניםרבעון 20192
                  4,337                                      07.80.02.014,337מח/ מכרז חשכ"לצילומעתיק בעמרכש מכונת צילום עבור תחנת שפרעםרבעון 20192
                  4,337                                      52.50.01.054,337מח/ מכרז חשכ"לצילומעתיק בעממכונת צילום עבור תחנת נצרתרבעון 20192
                  4,329                                      07.80.02.014,329מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מרכש תשורה למתנדבי בסיס כפר תבוררבעון 20192
                  4,329                                      52.50.01.204,329מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והרכבת מזגנים מחוז ירבעון 20192



                  4,329                                      07.80.02.314,329הצעות מחיר/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאה למערך סיור רגלירבעון 20192
                  4,329                                      07.80.02.014,329מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מרכש תשורה למתנדבי כפר תבוררבעון 20192
                  4,329                                      07.80.02.094,329מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מתחזוקת מזגנים מחוז י"םרבעון 20192
                  4,317                                      52.50.01.034,317מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20192
                  4,314                                      07.80.02.254,314הצעות מחיר/מסגרת זמןארנסט כפפות בע"מרכש עבור ביה"ס למערך ישובים ומתנדביםרבעון 20192
                  4,300                                      07.80.02.404,300מפ/ מכרז פומביסורס אוף סאונד בע"מ עלות תיקוני ערכות שמערבעון 20192
                  4,300                                      07.80.02.314,300מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממחברות לחירוםרבעון 20192
                  4,282                                      07.80.02.254,282הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון מכשירי כושררבעון 20192
                  4,268                                      07.80.02.314,268מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור מג"ב מרכזרבעון 20192
                  4,263                                      07.80.02.454,263מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןרכש כיסאות למחוז ת"ארבעון 20192
                     -                                      07.80.02.014,253פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  4,244                                      07.80.02.014,244הצעות מחיר/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"מהדפסת תמונות ראשי אג"תרבעון 20192
                  4,244                                      07.80.02.014,244מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"מתשורותרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.014,241הצעות מחיר/מסגרת זמןהמזוודה - אמיר צביסיור כולל טעימותרבעון 20192
                     -                                      07.80.06.064,221מה/ מנהל הרכבבליץ אלקטרק מוטורסרכש 3 קטנוע חשמלירבעון 20192
                  4,212                                      07.80.02.314,212מפ/ מכרז פומביר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ואולררבעון 20192
                  4,212                                      07.80.02.254,212הצעות מחיר/מסגרת זמןיהלומי אביבההדרכות ק' רווחהרבעון 20192
                  4,212                                      07.80.02.014,212מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמחברות עבור לשכת מפקד מגרבעון 20192
                  4,212                                      52.50.01.204,212מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והרכבת 6 מזגנים מחוז ירבעון 20192
                  4,212                                      07.80.02.414,212פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"מתחזוקת מערכת הפצת הודעות ורבעון 20192
                  4,212                                      07.80.02.454,212הצעות מחיר/מסגרת זמןאוהב ציון בע"מפטריות חימום לטקסים וארועים מחוז מרכזרבעון 20192
                  4,200                                      07.80.02.314,200הצעות מחיר/מסגרת זמןאמבול שירותים בע"מתיקון גנרטור ימי קולררבעון 20192
                  4,200                                      07.80.02.014,200פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מגמת לוט"ר מג"ב בהרבעון 20192
                  4,200                                      07.80.02.014,200פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  4,199                                      07.80.02.014,199מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מספריםרבעון 20192
                  4,198                                      07.80.02.314,198מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורה ליום המדריך עבור בהרבעון 20192
                  3,642                                      52.50.03.064,191מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.014,191פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי את"ןרבעון 20192
                  4,273                                      07.80.02.274,189מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתיקון גדר אבטחה ביחידה 33רבעון 20192
                     -                                      07.80.02.014,179פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי אג"מ +יס"מרבעון 20192
                  4,177                                      07.80.02.454,177הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שילובים.מוצרי דפוס מחוז מרכזרבעון 20192
                  1,995                                      07.80.02.454,172מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסרכש ציוד חשמלירבעון 20192
                  3,197                                      07.80.02.014,156הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת שף 1868 הפקות ארועים בע"מאירוח משלחת בכירה מסיןרבעון 20192
                  1,401                                      07.80.02.454,141פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי תחנת שכונותרבעון 20192
                  4,140                                      07.80.02.454,140הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרציוד משרדירבעון 20192
                  4,138                                      07.80.02.094,138פו/ פטור ועדהוימאזור בעמתיקון שער מטא"ר רמלהרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.454,119פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי אמ"ש מחוזירבעון 20192
                  4,118                                      07.80.02.014,118מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מפנסים עברו מתנדבי מחוז ירושליםרבעון 20192
                  4,116                                      07.80.02.094,116מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור מבנה סיירת ארציתרבעון 20192
                  4,095                                      07.80.02.014,095מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה לחג הפסחרבעון 20192
                  4,095                                      07.80.02.014,095הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן סיאני-מהנדס חשמלבודק חשמלרבעון 20192
                  4,095                                      07.80.02.094,095מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהתקנת מזגנים לטובת מבצע מירון רבעון 20192
                  4,095                                      07.80.02.014,095הצעות מחיר/מסגרת זמןבריאות על הבמה-מוריס אורליהרצאה למתנדבי מו"מרבעון 20192
                  4,095                                      07.80.02.014,095פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי יח"מ 2רבעון 20192
                  4,095                                      07.80.02.314,095הצעות מחיר/מסגרת זמןלביאה קסטרוסדנת שירות בילווי שחקניםרבעון 20192
                  4,094                                      07.80.02.314,094הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאור ולך בע"מחוברות לאבטחהרבעון 20192
                  4,081                                      07.80.02.014,081מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורה למתנדבים כפרי לכיש מגב דרוםרבעון 20192
                  4,065                                      07.80.02.014,065הצעות מחיר/מסגרת זמןגאמידה- מדאקויפ בע"מציוד בטיחות עבור יח' גנרטוריםרבעון 20192
                  4,065                                      07.80.02.404,065מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש אנטנות יאגירבעון 20192
                  4,058                                      07.80.02.014,058הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי סי ישרא כור מערכותהנחיית סדנהרבעון 20192
                  4,052                                      07.80.02.014,052הצעות מחיר/מסגרת זמןמלך הממתקים ב"ש בע"מסלסלת מתוקיםרבעון 20192
                  4,047                                      07.80.02.314,047הצעות מחיר/מסגרת זמןא.י.ע. -איי . אופטיק בע"ממשקפיים משלחתרבעון 20192
                  4,040                                      07.80.02.014,040מפ/ מכרז פומביחגור בעמפאוצים עבור מג"ברבעון 20192
                  4,040                                      07.80.02.094,040הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"ממזגנים ניידים מחוז מרכזרבעון 20192
                  4,037                                      07.80.02.014,037מפ/ מכרז פומביהפיגרףרכש סיכות אגף ההדרכהרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.014,032פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי ראשלצרבעון 20192
                  3,999                                      52.50.01.034,026מפ/ מכרז פומבידן שרון א.ב. מתכננים בע"מייעוץ תכנון ופיקוח בתחום חשמל מעבדת רכברבעון 20192
                  4,025                                      07.80.02.454,025פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהערב גיבוש עבור כפרי השפלה מגרבעון 20192
                  4,008                                      07.80.02.254,008הצעות מחיר/מסגרת זמןסקוריטיץ' בע"מהזמנה בדיעבד - הרצאה עבור חינוך מגברבעון 20192
                  4,002                                      07.80.02.454,002מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתערב יחידה מרחב שפלהרבעון 20192
                  4,000                                      07.80.02.314,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנגישות ישראלקורס רכז נגישותרבעון 20192
                  4,000                                      07.80.02.454,000הצעות מחיר/מסגרת זמןברכת ישראל 18 במושבה בע"מביקור מפקדים במחוז ירושליםרבעון 20192
                  4,000                                      07.80.02.014,000פו/ פטור ועדהנופי מלחיום כיףרבעון 20192
                  3,078                                      07.80.02.574,000מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מאוטובוסרבעון 20192
                  4,000                                      07.80.02.454,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחן הפקותהופעת אומן - מחוז חוףרבעון 20192
                  4,000                                      07.80.02.014,000מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלה עבור אירוע פרידה מררבעון 20192
                  3,981                                      07.80.02.013,981הצעות מחיר/מסגרת זמןממתקי עמי חיים בע"משי לפסח שוטרי משל"טרבעון 20192
                  3,978                                      07.80.02.013,978מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורה תחנת גולןרבעון 20192
                  3,978                                      07.80.02.013,978הצעות מחיר/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"מרכש ריהוט מיוחד לבסיס הפעלה חבל יבנהרבעון 20192
                  3,973                                      07.80.02.013,973מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמגבת דרייפיט, בקבוק שתייה ומשטח טעינה עבור מתקן רבעון 20192
                     -                                      07.80.02.013,970הצעות מחיר/מסגרת זמןערן ודרור יזמות בע"מפעילות גיבושרבעון 20192
                  3,955                                      07.80.02.453,955מש/ מכרז שב"סמצג בע"מרכש מגרסותרבעון 20192
                  3,949                                      07.80.04.213,949הצעות מחיר/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואימעמד לטיפול ברגלרבעון 20192
                  3,305                                      07.80.02.093,949מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"ממזגן לתחנת טבריהרבעון 20192
                  3,948                                      07.80.02.313,948מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשולחנות וכיסאות - אג"מ מחוז חוףרבעון 20192
                  3,940                                      07.80.02.413,940מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20192
                  3,934                                      07.80.02.293,934הצעות מחיר/מסגרת זמןמונייר פוד דיזיין בע"מארוחת בוקררבעון 20192
                     -                                      07.80.02.453,931מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה לאירוע בר/בת מצווהרבעון 20192
                  3,930                                      07.80.02.453,930הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהררכש ארונות למרחב דודרבעון 20192
                  3,815                                      07.80.02.413,928מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשב ניידרבעון 20192
                  3,900                                      52.50.01.053,900הצעות מחיר/מסגרת זמןפשם חוצות בע"מארוחת צהריים למנהלתרבעון 20192
                  3,899                                      07.80.02.013,900הצעות מחיר/מסגרת זמןרני ויובל מאפים בע''מכלכלהרבעון 20192
                  3,900                                      07.80.02.013,900הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת 300 גרםסיור לימודירבעון 20192
                  3,894                                      07.80.02.023,894הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעמביגודרבעון 20192
                  3,879                                      52.50.01.053,879הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת אחים גריל בר בע"מ - "כשר"ארוחת איפטר - תחנת עירון + רבעון 20192
                     -                                      07.80.02.453,876הצעות מחיר/מסגרת זמןסאנסה אנרגיה בע"מתיקי סייר מקצועי אישי לאגמ צפוןרבעון 20192
                  3,861                                      07.80.02.013,861מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20192
                  3,861                                      07.80.02.013,861הצעות מחיר/מסגרת זמןהלל עידן עידן אופןהשכרת קלנועיותרבעון 20192
                  3,842                                      07.80.02.043,843מפ/ מכרז פומביאופנת פור יו 1984 בע"מעלות הטסהרבעון 20192
                  3,841                                      07.80.02.013,841הצעות מחיר/מסגרת זמןלוי ציון - מטעמי ציוןיום עיוןרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.453,830הצעות מחיר/מסגרת זמןערן ודרור יזמות בע"מפעילות גיבושרבעון 20192
                  3,824                                      07.80.02.453,824מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה יום הסייר מרחב איילוןרבעון 20192
                  3,887                                      52.50.01.043,811מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת חמישה קודנים במגב יממרבעון 20192



                     -                                      07.80.02.013,803הצעות מחיר/מסגרת זמןטאג' מאהל סהרה בע"משכירת אולם לטובת ערב יחידה רבעון 20192
                  3,353                                      07.80.02.313,800מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילנסיעה לשוטרי חבלה לסיור לימודי לאילתרבעון 20192
                  3,795                                      07.80.02.453,795מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקשי ראש השנהרבעון 20192
                  3,791                                      07.80.02.013,791הצעות מחיר/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"מרכש חולצות למתנדבי בסיס חבל יבנהרבעון 20192
                  3,542                                      52.50.03.063,776מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקת מוצרי צ'ק פוינטרבעון 20192
                  3,773                                      07.80.02.013,773מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורה ליח' החילוץרבעון 20192
                  3,730                                      52.50.03.063,773מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרישוי MACרבעון 20192
                  3,762                                      07.80.02.013,762הצעות מחיר/מסגרת זמןלימונים שירותי אירוח בע"מערב גיבושרבעון 20192
                  3,750                                      07.80.02.013,750פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי חבלה ת"א דרוםרבעון 20192
                  3,744                                      07.80.02.013,744הצעות מחיר/מסגרת זמןמרום אפ.גי.פי. יבוא ושימעמד לדגל ודגל לרכברבעון 20192
                  3,590                                      07.80.02.013,730פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי יח"ס 3 מרחב דןרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.453,721הצעות מחיר/מסגרת זמןתפן יזמות בע''מכנסרבעון 20192
                  3,717                                      07.80.02.113,717מפ/ מכרז פומביאביזר סנטר סחר 2002 בע"מווילונות חד"א תחנת בית שמשרבעון 20192
                  3,460                                      07.80.02.313,700מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהסעה יחידת חבלהרבעון 20192
                  3,686                                      07.80.02.013,686הצעות מחיר/מסגרת זמןרן לוסטיגמןסדנא לכתיבה משפטית עבור קורס יועמרבעון 20192
                  3,681                                      07.80.02.013,681מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקרכש תשורה למתנדבים בסיס יואברבעון 20192
                  3,650                                      07.80.02.313,650הצעות מחיר/מסגרת זמןתאר אידיאל קונספטסשלוקר למומרבעון 20192
                  3,647                                      07.80.02.463,647הצעות מחיר/מסגרת זמןצחובויסיכות את"ןרבעון 20192
                  3,644                                      07.80.02.313,644הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.פישלסרכישת סט פירוטכני לסירותרבעון 20192
                  3,627                                      07.80.02.313,627הצעות מחיר/מסגרת זמןמרעום דולפיןתיקים עבור מדריכי ירי אגמ צפוןרבעון 20192
                  3,627                                      07.80.02.013,627הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"מסיור לימודי תחנת לודרבעון 20192
                  3,604                                      07.80.02.313,604פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת כיסאות עבור טקס כומתה בהרבעון 20192
                  3,600                                      07.80.02.013,600פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי בח"מ צפוןרבעון 20192
                  3,144                                      07.80.02.173,600מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהסעותרבעון 20192
                  3,099                                      07.80.02.013,600הצעות מחיר/מסגרת זמןשיפודי שמחה ובניו בע"מארוחת גיבוש מתנדבים ירדןרבעון 20192
                  3,594                                      07.80.02.223,594הצעות מחיר/מסגרת זמןמעגל סגור בעמתוכנהרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.313,587פו/ פטור ועדהמ.ר.ד אפרםקפיץרבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.453,580פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהכיבוד קל - תחנת חדרהרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.453,565פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי תחנת הראלרבעון 20192
                  3,559                                      07.80.02.313,559הצעות מחיר/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שיסדנת תובעי רישוי אבטחהרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.013,523הצעות מחיר/מסגרת זמןתלמה נסיעות ותיירות בע"מסיור לימודי תחנת רמלהרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.453,510הצעות מחיר/מסגרת זמןטאג' מאהל סהרה בע"משכירת אולם לטובת ערב יחידה רבעון 20192
                     -                                      07.80.02.113,510הצעות מחיר/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"משמשיות + בסיסיםרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.313,510המ/ הצעת מחירצוויביל רםטיפול חירום לבע"חרבעון 20192
                  3,510                                      07.80.02.013,510מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורותרבעון 20192
                  3,510                                      52.50.01.053,510הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו קסט הגלילזכוכית לכנארבעון 20192
                  3,510                                      07.80.02.013,510הצעות מחיר/מסגרת זמןיעקובוביץ איתי אשר מאירהרצאה - מרחב מנשהרבעון 20192
                  2,901                                      07.80.02.013,510מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהסעהרבעון 20192
                  3,510                                      07.80.02.453,510הצעות מחיר/מסגרת זמןניסים דיין הפקות שרותיכנס מקצועי את"ן מרכזרבעון 20192
                  3,510                                      07.80.02.313,510הצעות מחיר/מסגרת זמןאליכ ייעוץ ושיווק בע"מהזמנת מד זליגה לשיטור הימירבעון 20192
                  3,510                                      07.80.02.013,510הצעות מחיר/מסגרת זמןרועי מלכהסדנארבעון 20192
                  3,510                                      07.80.02.013,510הצעות מחיר/מסגרת זמןויקוד פתרונות בע"מניסוירבעון 20192
                  3,510                                      07.80.02.253,510הצעות מחיר/מסגרת זמןאריאל פליגלרהרצאהרבעון 20192
                  3,510                                      07.80.02.313,510הצעות מחיר/מסגרת זמןפאר דנהסדנת כתיבה אבטחהרבעון 20192
                  3,510                                      07.80.02.093,510הצעות מחיר/מסגרת זמןאר פי אם אחזקה ופרויקטים בע"מעב' תחזוקה מג"ב מרכז - תחנת שרתרבעון 20192
                  2,419                                      52.50.03.063,510מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משירותי הובלהרבעון 20192
                  3,500                                      07.80.02.253,500הצעות מחיר/מסגרת זמןנאות קדומים בע"מהזמנה בדיעבד - פעילות עבור חינוך מגברבעון 20192
                  2,250                                      07.80.02.573,500מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מאוטובוסרבעון 20192
                  3,500                                      07.80.02.013,500הצעות מחיר/מסגרת זמןקייקי מעיין הגושריםשייט אתגרי עבור מג"ב איו"שרבעון 20192
                  3,500                                      07.80.02.013,500פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי לאילת עבור את"ל מגרבעון 20192
                  3,500                                      07.80.02.013,500הצעות מחיר/מסגרת זמןנאות קדומים בע"מסדנת מנהיגות  מחלקת תכנון הדרכהרבעון 20192
                  3,500                                      07.80.02.453,500הצעות מחיר/מסגרת זמןרוב רויסיור לימודי תחנת ראש העין רבעון 20192
                  3,250                                      07.80.02.293,499מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעים לטקסרבעון 20192
                  3,497                                      07.80.02.013,497הצעות מחיר/מסגרת זמןקליין אריה בעמתשורותרבעון 20192
                  3,473                                      07.80.02.453,473מפ/ מכרז פומביקלמן ברמן בע"מדגלים+מעמדרבעון 20192
                  3,463                                      07.80.02.453,463מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20192
                  3,450                                      07.80.02.453,450הצעות מחיר/מסגרת זמןרמות ניהול ואחזקה קרסו באר שבע בעעב' תחזוקה מבנה קרסו- הוספת קודןרבעון 20192
                  3,447                                      07.80.02.223,447פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת ציוד לטקסרבעון 20192
                  3,454                                      07.80.02.313,437מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מרכזת אזעקה בתחנת אום אל פחםרבעון 20192
                  3,421                                      07.80.02.453,421הצעות מחיר/מסגרת זמןמוניר לשטיחים ופרקטים בע"משטיחים עבור תחנות מחוז צפוןרבעון 20192
                  3,419                                      07.80.02.313,419מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהדלתות כנףרבעון 20192
                  3,406                                      07.80.02.093,406מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקההזמנת אזניותרבעון 20192
                  3,405                                      07.80.02.013,405הצעות מחיר/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מהדפסת חוברת סיכום שנת תקציב מחלקת כספיםרבעון 20192
                  3,401                                      07.80.02.013,401מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות ערב מתנדבי נתניהרבעון 20192
                  3,399                                      07.80.02.383,399מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"משירותי נקיון בחירות 2019 מחוז תרבעון 20192
                  3,398                                      07.80.02.453,398פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מטקס מצטיינים עצמאות מחוז מרכזרבעון 20192
                  2,642                                      07.80.02.013,393מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"מסיור לימודירבעון 20192
                  3,384                                      07.80.02.313,384המ/ הצעת מחירפלד ישראל סוכנויותנרתיק ירך G-CODE לגלוק רבעון 20192
                  3,381                                      07.80.02.013,381הצעות מחיר/מסגרת זמןשלבים-קופרשמידט אויסופרויז'ןרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.453,380הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודת אכסניות נוערסיור לימודי את"ל לצפוןרבעון 20192
                  3,351                                      52.50.01.203,351מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהשלמת מדידה באלעדרבעון 20192
                  3,350                                      07.80.02.013,350פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי למ"ב מרחב דןרבעון 20192
                  3,347                                      07.80.02.223,347מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהארגזי אחסוןרבעון 20192
                  3,337                                      07.80.02.463,337הצעות מחיר/מסגרת זמןהבולשת פתרונות חכמים בע"מרכש מצלמהרבעון 20192
                  2,516                                      07.80.02.013,315פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי לאילת עבור בסארבעון 20192
                  3,312                                      07.80.02.453,312הצעות מחיר/מסגרת זמןכלבו לחקלאי אשקלון 2008 בע"מגרילרבעון 20192
                  3,305                                      07.80.02.093,305מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור ימת"א ערבה רבעון 20192
                     -                                      07.80.02.013,300פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  3,300                                      07.80.02.013,300פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי אג"מ ת"ארבעון 20192
                  3,299                                      07.80.02.013,299הצעות מחיר/מסגרת זמןיפו שער הים בע"מארוח גורמי חוץרבעון 20192
                  3,276                                      52.50.01.053,276מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית, אספקה והתקנת ציוד תקשורתרבעון 20192
                  3,276                                      07.80.02.293,276הצעות מחיר/מסגרת זמןחומוס אליהו אשתאולסדנא בטבערבעון 20192
                  3,264                                      07.80.02.453,264הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מכספותרבעון 20192
                  3,252                                      07.80.02.093,252הצעות מחיר/מסגרת זמןחב המשקם דרוםשירותי גינוןרבעון 20192
                  3,240                                      07.80.02.013,240פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי לצפוןרבעון 20192
                  3,229                                      07.80.02.013,229הצעות מחיר/מסגרת זמןשפן הסלע בע"מפארק אקסטרים עבור גדוד רמה מגרבעון 20192
                  3,219                                      07.80.02.453,217הצעות מחיר/מסגרת זמןגרנדסרוויקו שירותי הסעדה בע"מארוחת בוקר סיור לימודי אחמ צפוןרבעון 20192
                  3,203                                      07.80.02.413,217מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.453,205פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                     -                                      07.80.02.013,200הצעות מחיר/מסגרת זמןפיינטבול הגושריםפעילות אתגריתרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.013,199הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילהמחברות לכנס מתנדבים אג"מרבעון 20192
                  3,196                                      07.80.02.453,196מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורותרבעון 20192
                  3,180                                      07.80.02.223,180מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"מתחזוקה מכשירי תמי 4רבעון 20192



                  3,171                                      07.80.02.093,172מש/ מכרז שב"סתריסי רפידלת אלומיניום עבור תביעות שלוחת רחובותרבעון 20192
                  3,170                                      07.80.02.463,170מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מיום עיוןרבעון 20192
                  3,168                                      52.50.01.053,168מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לשוטרים מחוז ירושליםרבעון 20192
                  3,094                                      07.80.02.453,166מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןרכש ריהוט ליחידת המעבריםרבעון 20192
                  3,159                                      07.80.02.013,159מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מיום עיוןרבעון 20192
                  3,159                                      07.80.02.013,159מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מרכש שוברים למתנדבי בסיס חוף אשקלון רבעון 20192
                  3,229                                      07.80.02.453,159מש/ מכרז שב"סתעשיות פולימרים זיקיםמזרונים עבור מג"ב עוטף ירושליםרבעון 20192
                  3,159                                      07.80.02.413,159פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"מ רכש שינוי הגדרות נתברבעון 20192
                  3,157                                      07.80.02.313,158מנ/ מנהל הרכשאגד הסעים בע"מנסיעה לשוטרי חבלה לסיור לימודי לאילתרבעון 20192
                  3,126                                      07.80.02.313,150מפ/ מכרז פומבינורת איסט טכנולוגיות בע"ממחסנית פולימריתרבעון 20192
                  2,804                                      52.50.01.053,145מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהסעים ליום הסייר הארצירבעון 20192
                  3,151                                      07.80.02.513,142מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20192
                  3,140                                      07.80.02.313,141מנ/ מנהל הרכשאגד הסעים בע"מהסעה יחידת חבלהרבעון 20192
                  3,139                                      07.80.02.093,139מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגן עבור ימ"ר מרכזרבעון 20192
                  3,139                                      07.80.02.093,139מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן בעבור מתנ"א עפולהרבעון 20192
                  3,133                                      07.80.04.213,133מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכובעי מגןרבעון 20192
                  3,146                                      07.80.02.313,130מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מסדנת רכבים עטרות-העתקהרבעון 20192
                  3,123                                      07.80.02.313,123מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהציוד לפינת הנצחהרבעון 20192
                  3,089                                      07.80.02.563,089מפ/ מכרז פומביפריוטקס בע"מסטיקלייטים עבור מחוז ירושליםרבעון 20192
                  3,077                                      07.80.02.013,077פו/ פטור ועדההאגודה הישראלית לקרימינולוגיהכנס קרימינולוגיהרבעון 20192
                     -                                      07.80.06.063,074מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קיה פיקנטורבעון 20192
                  3,030                                      07.80.02.453,060הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהאגרות למג"ברבעון 20192
                  3,040                                      07.80.02.223,040הכ / התחייבות כספיתמש' הבריאות גיז' אז' ת"אחידוש רשיונותרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.453,003פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודית פלגת יס"מ ירושליםרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.573,002הצעות מחיר/מסגרת זמןע.ח.א אחזקות 2002שירות  לינה + ארוחת בוקר עבור מחוז חוףרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.323,001מפ/ מכרז פומבייעלת חן קד"מ בע"מסיכות עדים למדים - משלחות רבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעולם הבית בע"ממתנות לפסחרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.313,000מפ/ מכרז פומביהפיגרףתשורות - מרחב אשררבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשניר הפקותהצגה בכנס בטיחותרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.293,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלהמן יצחק ו/או שלומית באמונתו יחיהייעוץ לרב הראשירבעון 20192
                  2,907                                      07.80.02.373,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןהובלה ודמי טיפול הזמנות יבוארבעון 20192
                  2,448                                      07.80.02.133,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפורצי המנעולים בע"םתיקון צלנדרים ומנעולים לשנת רבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.403,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבלצר אלקטרוניקה בע"מרכיבים אלקטרונייםרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.293,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנ.כ.ס ניהול כספיםיריד תעסוקהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןליאני אברמסון אפרתהרצאהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלירון ברייר-דצינגרהרצאהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעמותת גווניםמארז מהודררבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבלצר אלקטרוניקה בע"מרכיבי אלקטרוניקה שוניםרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטול סנטר דרום 2001 בע"מרכיבי אלקטרוניקה שוניםרבעון 20192
                  3,000                                      52.50.01.033,000הצעות מחיר/מסגרת זמןספקריס בע"מהדגמה של הטלת אלפה מרחפןרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשיין אינטרנשיונל טרייד - שלם וקחכיבוד למתנדביםרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקרן להנצחת זכר חללי גטו טרזינשטטיום השואה מיצגרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדקלה חייםיעוץרבעון 20192
                  2,493                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמאפיית וקיים בע"מכיבוד טקס יום העצמאותרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקונדטוריית בית יוסף - אבו פרג' אלי.טקס יום השואה מחוז מרכזרבעון 20192
                  3,000                                      52.50.01.053,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשלום אברהם/אבי תכנוןארון לבח"מרבעון 20192
                  2,338                                      07.80.02.293,000מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהיסעים לטקסרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.023,000הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)בובהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיוסי עובדיה הנדסה ואחזקת חשמל בע"התקנת משגוח כולל החלפת נוריתרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.043,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשיפון מ.ב. בע"מכיבודים לישיבותרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן קלמרשרותי ייעוץ ארווזיוןרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.413,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאייז א טופ בע"מניסוי רחפניםרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.413,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלול טי. וי בע"משרותי הטסהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאמצעי המחשת בטיחות בע"מרכישת משקפי שכרות לטובת הארויוזיוןרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנוי עיריתעיצוב בית מורשתרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןראובן את נתי שיווק בע"מעבודות פרזולרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקבסה פנחס רפאל- מסר אחדהשתתפות בכנס חניהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמטיקס פיינטבול בע"מקורס לטכנאי נשקי פיינטבולרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחוות הילה- פלקוביץ יונתןאירוח צוותרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.463,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקוגול יוניטרייד בע"מבדיקת צמיגים לאחר ת.דרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.213,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטו שוורץשירותי צילוםרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבן גיגי שאוליניקיון שטח+איסוף גזם בנעוריםרבעון 20192
                  3,000                                      52.50.01.053,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיעקב לסריגינוןרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבלצר אלקטרוניקה בע"מרכש רכיבים אלקטרוניים מתכלים טכנולוגיות להברבעון 20192
                     -                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסטארפק בע"מתיקון מכונת שרינקרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטרק ים אכזיבשייט -סיור לימודי חטיבת קהילה והתנדבותרבעון 20192
                  3,000                                      52.50.01.053,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסלאמה סעיד - שחקן תיאטרוןמופע בטיחות בדרכים מג'דל כרוםרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרנטליין ישראל בע"מהשכרת שימשיות לאירוע מחוז תרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלוי ציון - מטעמי ציוןכיבודרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאינסטלציה אבי פריזתיקון פיצוץ צנרת גילוי אשרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדן רוזנצווייגרצף הפיתוח מחוז מרכז- סדנת יהלוםרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז בוטני גנני - קוקטיל פרחיםעבודות גינון וצמחי נוירבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת אחים גריל בר בע"מ - "כשר"ארוחת צהריים עבור פורום סממרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמוסדות תשובה לישראלהרצאה - תחנת זבולוןרבעון 20192
                  3,000                                      52.50.01.033,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון הנרייטה סאלדשירותי יעוץרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשימורי איכות בע"מכיבודרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.413,000הצעות מחיר/מסגרת זמןספקריס בע"מתוכנהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה העירונית "גוונים אריאל" בע"מסדנא לסגל פיקוד מרחב ירקוןרבעון 20192
                  3,000                                      52.50.01.033,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגלובל אייג'נטס פתרונותניסוי רחפניםרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפרוסנס אמציה בן יוסףניסוי טכנולוגירבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפלוריסט אל בע"מ- לכישעציציםרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלוטן אילןהרצאהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעידן חכמוןאמן חושים סיור לימודי יאח"הרבעון 20192
                  2,304                                      07.80.02.253,000מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהובלהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמדרולארוחה מתנדבי מגדל כרוםרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת שקד/גיגי אורי או דוריתסדנא ליס"מרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרני ויובל מאפים בע''מכלכלת טקס מצטייניםרבעון 20192
                  2,880                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמימדיוןגיבוש במימדיון עבור פלוגה מרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןזיו נעורים (ע"ר)פעילות מילה עבור מבשרת ציוןרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשניר הפקותהמעגל הפתוח-כנס בטיחות עבור מחלקת בינוירבעון 20192
                  1,653                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מאזני שקל 2008 בע"מתיקון משקל לסוסרבעון 20192



                  3,000                                      07.80.02.093,000מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"ממהנדס בודק לגנרטורים מחוז שרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטול סנטר דרום 2001 בע"מציוד מתכלהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבלצר אלקטרוניקה בע"מציוד מתכלהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאומנות המסגור -שוויכי מוחמדתמונות לחדר ישיבות עבור לשכת בהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןש.י.ר פרנקו בע"מכלכלהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןש.י.ר פרנקו בע"מכלכלהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.453,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה אג"מ ירקוןרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"משתילים לשיפור פני הבסיס עבור בהרבעון 20192
                  3,000                                      52.50.01.033,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרותם ויצמן- הדרכה ומחקריעוץרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מארוחת צהריים  מחלקת חינוךרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהאגודה למען החיילטיול יחידה עבור פלוגה כ"ט עוטף ירבעון 20192
                  2,307                                      07.80.02.113,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסקופ הפקות אילתמילוי CO2 אזור אילתרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.173,000הצעות מחיר/מסגרת זמןספקריס בע"מהדרכהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.173,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדאון ווינד בע"מניסוי מצלךמת לילהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.173,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגלובל אייג'נטס פתרונותהשכרת רחפןרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.113,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטשלטרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.293,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי איריספרחיםרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.453,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי יס"מ איילוןרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה העירונית "גוונים אריאל" בע"מסדנא מג"ב איו"שרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.113,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסוניקה חשמל בע"ממאוורר תעשייתירבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנ.ש צורה- עיצוב וניהול פרויקטים בע"עיצובים שוניםרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמאהר מחאמיד פיתוח אסטרטגיפרוייקט נערי מילה סדנארבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןניו אייג' מדיה- אריאל גלבועמפעיל VJרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מתשורות לחג פסח לבה"ד מג"רבעון 20192
                  3,000                                      52.50.01.033,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאיירפנס פתרונות בע"מניסוי גילוי רחפניםרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסיטי ספורטספה לאימון מרחב עמקיםרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתרמוצ'ק הנדסהבדיקת לוחות חשמל מחוז ש"רבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנתיבי ערך-לייטון אדםסדנת פיתוח ממשקיםרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.113,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןמחברת ספירלה 100 דף עם הדפסה גודל רבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.463,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מרכש כבלים עבור את"ןרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהוד גינון פיתוח ואחזקה דנתה רפאלעבודות גינון - תחנת חדרה / רבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדי איי וויי ישראל שיווק והדרכה בע"מרכש רכיבים אלקטרוניים מתכלים טכנולוגיות להברבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.463,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשניר הפקותהצגת בטיחות לכנס בטיחותרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסברס מרכז שטח ישראלימיכל שתיהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפאב חברס עפולהשכירת מקום לערב יחידה במסגרת סיור לימודירבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהיפרטרוניקס בע"מחומרי חשמלרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאבן כסף תמרהנחיית סדנהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטהדפסות פלייריםרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאג'ילייט ארגונומיה (אי. בי) בע"מקסדה עבור ניסוירבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.463,000הצעות מחיר/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"מרשת הצללהרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.04.213,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגינדי מוצרי אריזהשקיות ניילוןרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעדנת הכרמל בע"מכיבודים לחד"ן - עבור ישיבות ממרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסרטי יונייטד קינג הפצהסרטרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחב המשקם דרוםשירותי גינון - מוקד 110רבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.413,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מטריפל אס ציוד מחשוברבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.נ.מ הכל לתעשיה בע"מחומרים מתכליםרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"משלטיםרבעון 20192
                  2,377                                      07.80.02.293,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקפלה ניהול מסעדות חלביות בע"מכיבודרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.463,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדרך ארץ הייוויז בע"מאימות משקלרבעון 20192
                  3,000                                      07.80.02.013,000מפ/ מכרז פומביהפיגרףמגיני הוקרהרבעון 20192
                  2,999                                      07.80.02.382,999הצעות מחיר/מסגרת זמןסוויט קפה בע"מ - קפית מעלה אדומיםסיכום כנס בחירותרבעון 20192
                  2,999                                      07.80.02.012,999הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מכיבודרבעון 20192
                  2,999                                      07.80.02.312,999הצעות מחיר/מסגרת זמןבצעד קדימה בע"מחוברות לענף סמלים עבור בהרבעון 20192
                  2,999                                      07.80.02.012,999הצעות מחיר/מסגרת זמןנעם הרץלומדת שכררבעון 20192
                     -                                      07.80.02.312,999הצעות מחיר/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שיסדנא לאבטחהרבעון 20192
                  2,999                                      07.80.02.112,999הצעות מחיר/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"ממדבקותרבעון 20192
                  2,999                                      07.80.02.252,999הצעות מחיר/מסגרת זמןמטיקס פיינטבול בע"מציוד מיגון עבור כשירות מג"ב חוףרבעון 20192
                  2,999                                      07.80.02.312,998הצעות מחיר/מסגרת זמןאי אל מדי מרקט בע"ממכשירים לניקוי שיניים של כלביםרבעון 20192
                  2,998                                      07.80.02.462,998הצעות מחיר/מסגרת זמןצ'ינה מוטורס שירות מרכזי בע''מבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20192
                  2,998                                      07.80.02.312,998הצעות מחיר/מסגרת זמןגיא טק מריןהזמנת משאבת מים לגנרטוררבעון 20192
                  2,998                                      07.80.02.452,998הצעות מחיר/מסגרת זמןהבולשת פתרונות חכמים בע"ממצלמותרבעון 20192
                  1,014                                      52.50.01.032,998הצעות מחיר/מסגרת זמןבינת תקשורת מחשביםקריאות שירות חברת בינתרבעון 20192
                  2,998                                      07.80.02.012,998מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מספרים למסיימי קורסיםרבעון 20192
                  2,998                                      07.80.02.312,998הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת וונדי בע"מעציציםרבעון 20192
                  2,996                                      07.80.02.012,996מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מסיור לימודי תחנת קאסם- תשורותרבעון 20192
                  2,995                                      52.50.03.062,995הצעות מחיר/מסגרת זמןבצעד קדימה בע"משילוט בטיחות לתחנותרבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.312,995מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקפולדריםרבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.312,995מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממחברות עבור קורסים שוניםרבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.012,995מפ/ מכרז פומביורדה זבדיקו/שיא פרסומיםתשורהרבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.402,995הצעות מחיר/מסגרת זמןשלטים שימדבקות לסימון רכוש משטרתירבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.402,995הצעות מחיר/מסגרת זמןשלטים שימדבקות לסימון רכוש משטרתי עבור לוגיסטיקהרבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.452,995הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מרכש ממתגרבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.412,995הצעות מחיר/מסגרת זמןריבק שינויים בהרגלי התנועה בע"מהדגמה של מערכת מיגדלורבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.012,995מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורות - מחוז חוףרבעון 20192
                  2,995                                      52.50.01.052,995מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדרים מעוצביםרבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.312,995הצעות מחיר/מסגרת זמןויי מובייל בע"ממתקן מטעין לפלאפון עבור טכנולוגיות טקטיתרבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.252,995הצעות מחיר/מסגרת זמןאקו צ'ק בע"מניטור סביבתי בתחנת זבולוןרבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.252,995הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיקה שיווק ציוד עזרה ראשונהארון אחסון לעזרה ראשונהרבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.012,995הצעות מחיר/מסגרת זמןנירים - דפוס והוצאה לאור בע"מהכנת צמידים עבור יום הסייררבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.252,995הצעות מחיר/מסגרת זמןנתיבי ערך-לייטון אדםסדנה עבור סיירות מג"ב י-םרבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.402,995הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטופ שיווק בע"ממיקרופונים לבידוריתרבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.252,995הצעות מחיר/מסגרת זמןנתיבי ערך-לייטון אדםסדנת פיתוח מנהיגות לסמ"ג מגרבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.342,995הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםכרית חללרבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.012,995הצעות מחיר/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"ממחברותרבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.012,995מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מרכש תשורות למתנדבי מחוז ירושליםרבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.222,995הצעות מחיר/מסגרת זמןע.מ.י.ק מיחשוב סוכנויות ושירותים בעתחזוקה לקורא דיו מגנטירבעון 20192
                  2,995                                      07.80.02.252,995הצעות מחיר/מסגרת זמןרונית קופלמן בר-טל יעוץ גיבוש תפיסת ניהול הידע בהדרכהרבעון 20192
                  2,994                                      07.80.02.012,994מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתערב מתנדבים פתח תקווהרבעון 20192
                  2,993                                      07.80.02.252,993מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקרכש לימים פתוחים בבית מורשת מרבעון 20192
                  2,992                                      07.80.02.222,992הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחים לטקסים ואירועיםרבעון 20192
                  2,992                                      07.80.02.012,992הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעמתיקים אישיים לבלשי ימ"ר ת"רבעון 20192
                  2,963                                      07.80.02.252,992מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מנרות לדיםרבעון 20192



                     -                                      07.80.02.452,992הצעות מחיר/מסגרת זמןתור קלאב ש.ס בע"מסיור יחידה ת.ירדןרבעון 20192
                  2,991                                      07.80.02.452,991מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות - תחנת א א פחםרבעון 20192
                  2,990                                      07.80.02.462,991הצעות מחיר/מסגרת זמןגיטלמן ויקטוריהסיכום ממצאי ספרותרבעון 20192
                  2,990                                      07.80.02.172,990הצעות מחיר/מסגרת זמןהוביז בע"מהדרכה ופיתוחרבעון 20192
                  2,990                                      07.80.02.012,990הצעות מחיר/מסגרת זמןנוה מלכישועסדנא נערי מילה חגי אקלר מעלה אפרייםרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.452,990המ/ הצעת מחירסוליי מלון בוטיק אילת בע"מסיור לימודי מג"ב צפוןרבעון 20192
                  2,990                                      07.80.02.112,990הצעות מחיר/מסגרת זמןשירות בתי הסוהרשמיכות לעצוריםרבעון 20192
                  2,457                                      07.80.02.132,990הצעות מחיר/מסגרת זמןגיל-קארכפתורי החשכה לרכבי טויוטהרבעון 20192
                  2,990                                      07.80.02.402,990הצעות מחיר/מסגרת זמןסער א.ת. יזמות ומסחרחולצות מקררות רכש עבור יחרבעון 20192
                  2,990                                      07.80.02.452,990הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטשילוטרבעון 20192
                  2,989                                      07.80.02.112,989המ/ הצעת מחירנביעות טבע הגלילמתקני בר מים חם/קר במחסומי בידו רבעון 20192
                  2,989                                      07.80.02.222,989הצעות מחיר/מסגרת זמןביין מ. בע"מבקבוקוניםרבעון 20192
                     -                                      07.80.06.062,988מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 2 שברולט ספארקרבעון 20192
                  2,986                                      07.80.02.252,986הצעות מחיר/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואיפד לחיטוי עור- ציוד רפואי לערכותרבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.462,984הצעות מחיר/מסגרת זמןיפית בטיחותהדרכת שוטרי מז,פ לטיפול באירועי חירוםרבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מעטיםרבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים קדמהרבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.312,984הצעות מחיר/מסגרת זמןתמוז אלקטרוניקה_בע"מסוללות למ.קרבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןטו מנו בית קמהארוחת ערב לכנס מבסים ומתנדבים מגב דרוםרבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.252,984הצעות מחיר/מסגרת זמןטלרז ל.א יבוא ושיווקחולצת ספורט מודפסתרבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.252,984הצעות מחיר/מסגרת זמןעלים מנע בע"מפיתוח הכשרהרבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.292,984הצעות מחיר/מסגרת זמןנתיבי ערך-לייטון אדםסדנת הכשרהרבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.252,984הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעמבית מורשת - הדפסותרבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.092,984הצעות מחיר/מסגרת זמןטל שולמרק בע"מהדברה לכלל סוגי המזיקים בנעוריםרבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.312,984הצעות מחיר/מסגרת זמןגאון ליעוז - כיופיםתשורות עבור כנס נוער בשחקים אגמ מחוזירבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןמורגנפלד בע"מארוחת צהרים -סיור לימוד חטיבת קהילה והתנדבותרבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםסיכות לוחם מוזהבותרבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים מג"ב מרכזרבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.312,984הצעות מחיר/מסגרת זמןלוכד השפלהלוכדן לכלברבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןגריל בר - ערן נסיםארוחת צהריים גריל בר/ טיור לימודי מדור תקשוברבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.312,984הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן סיאני-מהנדס חשמלבדיקת מהנדסרבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים לשוטרים מצטיינים עבור בהרבעון 20192
                  2,994                                      07.80.02.312,984מפ/ מכרז פומבירותם בטיחות בע"ממסכות  נגד עשןרבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןסנספורט טרייד בע"מחולצות לילדים - אירוע כיתה ארבעון 20192
                  2,984                                      07.80.02.452,984מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורות מרחב חברוןרבעון 20192
                  2,983                                      07.80.02.452,983הצעות מחיר/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.כלכלהרבעון 20192
                  2,982                                      07.80.02.452,982מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים עבור כפרי השפלה מגרבעון 20192
                  2,981                                      07.80.02.452,981מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות - מרחב אשררבעון 20192
                  2,981                                      07.80.02.012,981הצעות מחיר/מסגרת זמןגאון ליעוז - כיופיםתשורה לפסח משל"ט צפוןרבעון 20192
                  2,981                                      07.80.02.312,981הצעות מחיר/מסגרת זמןרמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מאפודות זוהרות חירוםרבעון 20192
                  2,981                                      07.80.02.012,981מפ/ מכרז פומבימילמן דור ההמשך בע"ממגן הוקרהרבעון 20192
                  2,981                                      07.80.02.312,981הצעות מחיר/מסגרת זמןצוללי הדרום בע"מסכין למחלץרבעון 20192
                  2,981                                      52.50.01.052,981הצעות מחיר/מסגרת זמןהדפסות APSסמלי יחידה לבגדרבעון 20192
                  2,980                                      07.80.02.012,980הצעות מחיר/מסגרת זמןמיכל לביאשירותי עריכת וידאורבעון 20192
                  2,980                                      07.80.02.112,980הצעות מחיר/מסגרת זמןפל-רם ציוד ומערכות שתיה בע"מדלפק נירוסטהרבעון 20192
                  2,980                                      07.80.02.092,980הצעות מחיר/מסגרת זמןאמינות ובטחון בע"מעבודות פרזול ושכפול מפתחותרבעון 20192
                  2,979                                      07.80.02.312,980הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס חן גבאי משהחוברותרבעון 20192
                  2,975                                      07.80.02.292,975הצעות מחיר/מסגרת זמןאייקאסט בע"ממנוירבעון 20192
                  2,975                                      07.80.02.312,975הצעות מחיר/מסגרת זמןב.מ.צ אור בע"מדיחסת מיכלי חמצןרבעון 20192
                  2,972                                      07.80.02.312,972הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מהתקנת מספריםרבעון 20192
                  2,972                                      07.80.02.012,972הצעות מחיר/מסגרת זמןעלי בלונים -עיצוב אירועיםעיצוב רחבה - יום הסייררבעון 20192
                  2,972                                      07.80.02.462,972הצעות מחיר/מסגרת זמןרני ויובל מאפים בע''מכלכלהרבעון 20192
                  2,970                                      07.80.02.252,970הצעות מחיר/מסגרת זמןמינרווה ייעוץ והדרכה בע"ממילון עברי ערבי - חו' השכלהרבעון 20192
                  2,970                                      07.80.02.312,970הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקיים פאסיפיק שיווקווסטים לאג"מ חוףרבעון 20192
                  2,970                                      07.80.02.012,970מפ/ מכרז פומבימלכות וקסברגר בע"מתשורה - אג"מ מחוז חוףרבעון 20192
                  2,969                                      07.80.02.452,969מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתיק מבצעי לבלשרבעון 20192
                  2,969                                      07.80.02.012,969הצעות מחיר/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"מתמונותרבעון 20192
                  2,969                                      07.80.02.012,969מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקשי לתמ"ארבעון 20192
                  2,949                                      07.80.02.252,968הצעות מחיר/מסגרת זמןהמהלך הראשון בע"מפעילות חינוך, חניכי פנימיית המשטרה הודיותרבעון 20192
                  2,967                                      07.80.02.012,967מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"מתשורה בקבוק יין +חרוסת ענף סמלים מגרבעון 20192
                  2,966                                      07.80.02.312,966הצעות מחיר/מסגרת זמןלהב נשק תחמושת וציוד ביטחוניכדורים לנשקרבעון 20192
                  2,966                                      07.80.02.252,966הצעות מחיר/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואיציוד רפואי מתכלהרבעון 20192
                  2,964                                      07.80.02.252,964הצעות מחיר/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואיחלקים למכשור וציוד רפואירבעון 20192
                  2,964                                      07.80.02.092,964מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור לשכת ממ"ז ירושליםרבעון 20192
                  2,963                                      07.80.02.222,962הצעות מחיר/מסגרת זמןאיסטרוניקס בע"מכרטיסי זכרוןרבעון 20192
                  2,960                                      07.80.02.462,960הצעות מחיר/מסגרת זמןולקוביץ עבודות מתכתחלקי התקנה לממל''זרבעון 20192
                  2,960                                      07.80.02.312,960הצעות מחיר/מסגרת זמןסופרגום (1983) בעממוט הסלקהרבעון 20192
                  2,960                                      07.80.02.312,960הצעות מחיר/מסגרת זמןקיוב פוד בע"מאבוס מתכתרבעון 20192
                  2,958                                      07.80.02.212,958הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"מארגז פלסטיקרבעון 20192
                  2,956                                      07.80.02.252,956הצעות מחיר/מסגרת זמןמינרווה ייעוץ והדרכה בע"מספרות מקצועיתרבעון 20192
                  2,950                                      07.80.02.312,950הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שלומי בע"משירות הדפסה - אג"מ מחוז חוףרבעון 20192
                  2,948                                      07.80.02.112,948הצעות מחיר/מסגרת זמןנירוסטה תעשיות ל בע"מעבודות שרות נירוסטהרבעון 20192
                  2,948                                      07.80.02.312,948הצעות מחיר/מסגרת זמןר.פ. משטחים (2006) בע"ממשטח עץ לאחסון ציודרבעון 20192
                  2,948                                      07.80.02.312,948הצעות מחיר/מסגרת זמןאדיב שיווק כל אופקיםקלסרים עבור אגף השיטוררבעון 20192
                  2,948                                      07.80.02.252,948הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)גלגלת עבור כשירות אג"מ מטה מגרבעון 20192
                  2,948                                      07.80.02.012,948הצעות מחיר/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםשירותי הדפסהרבעון 20192
                  2,948                                      07.80.02.012,948הצעות מחיר/מסגרת זמןגימת השחרותמתקן לנשקרבעון 20192
                  2,948                                      07.80.02.462,948הצעות מחיר/מסגרת זמןפנחסי מיהעדכון חוברתרבעון 20192
                  2,945                                      07.80.02.012,945הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת 300 גרםכלכלהרבעון 20192
                  2,944                                      07.80.02.452,944מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטייניםרבעון 20192
                  2,944                                      07.80.02.452,944מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים לשוטרים מצטייניםרבעון 20192
                  2,943                                      07.80.02.312,943הצעות מחיר/מסגרת זמןקפיצי נורדיה בע"מקפיצי לחץרבעון 20192
                  2,942                                      07.80.02.312,943הצעות מחיר/מסגרת זמןאריאל אברהם /רויטלעיצוב והדפסה טפט ופרספקטרבעון 20192
                  2,941                                      07.80.02.222,941הצעות מחיר/מסגרת זמןפניני חכמה טכנולוגיות מתקדמות בע"מסוללותרבעון 20192
                  2,940                                      07.80.02.222,940הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקטרו סליל בע"מכלי טמבוריהרבעון 20192
                  2,939                                      07.80.02.222,939הצעות מחיר/מסגרת זמןגאמידור דיאנוסטקיהבופרים למיצורי דנ"ארבעון 20192
                  2,936                                      07.80.02.312,936הצעות מחיר/מסגרת זמןגלאון מאווררים ושואבים בע"מתיקון מערפליםרבעון 20192
                  2,929                                      07.80.02.012,929מש/ מכרז שב"סספרותק  תרבות ישראליתספריםרבעון 20192
                  2,928                                      07.80.02.452,928הצעות מחיר/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבמחברותרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.252,925הצעות מחיר/מסגרת זמןצרפתי מעצבים בע"מספסלים לבית מורשתרבעון 20192
                  2,925                                      52.50.01.032,925הצעות מחיר/מסגרת זמןכיוונים- אמנון סוכובלנסקימקרןרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.252,925הצעות מחיר/מסגרת זמןמן איזיכתיבת טקסטים לטקס יום העצמאותרבעון 20192



                  2,883                                      07.80.02.312,925המ/ הצעת מחירד"ר רון חייקטיפול רפואי לבע"חרבעון 20192
                  2,211                                      07.80.02.312,925המ/ הצעת מחירד"ר עמוס פרישלינג בע"מטיפול רפואי לבע"חרבעון 20192
                     763                                      07.80.02.312,925המ/ הצעת מחירבלואר אלסנר סטפן טייריטיפול רפואי לבע"חרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.312,925הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקיים פאסיפיק שיווקחולצות עבור משל"ט צפוןרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.06.082,925הצעות מחיר/מסגרת זמןקנולטק בע"מתיק 25 ליטררבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.012,925מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורה מג"ב חוףרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.012,925מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משי לשוטרים מוערכיםרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.462,925הצעות מחיר/מסגרת זמןשייד פרו בע"מערכת דגל מוקדס- טקס מצטיינים אתרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.252,925הצעות מחיר/מסגרת זמןארגזי נשיאה בעמארגז אחסון לאקדחרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.292,925הצעות מחיר/מסגרת זמןסקופוס שיווק והפקהיריד תעסוקהרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.312,925הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון עדי דרייב בע"מהרצאה לחטיבהרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.252,925הצעות מחיר/מסגרת זמןסקורפיו שירותי משרדהדפסות ללשכת גיוסרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.312,925הצעות מחיר/מסגרת זמןצחובוימעמד למומרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.312,925הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטהכנת שילוטרבעון 20192
                  2,925                                      52.50.01.052,925הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס דני (אלכתב דני)שירותי דפוסרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןגלריה מור - איתח אליהומסגרות עבור לשכת מפקד מגרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.462,925הצעות מחיר/מסגרת זמןאספרנסה כריסטינה מריאלפרחים ליולדתרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.312,925הצעות מחיר/מסגרת זמןקוטל כל קדוש איילמלכודת זבוביםרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.092,925הצעות מחיר/מסגרת זמןהוד גינון פיתוח ואחזקה דנתה רפאלעבודות גינון ת. זבולון מחוז חוףרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.252,925הצעות מחיר/מסגרת זמןרעיון להצלחה ארגונית בע"מעריכה לשונית למקראה לעמ"רבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.252,925הצעות מחיר/מסגרת זמןצחובויסיכת חובשרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.222,925הצעות מחיר/מסגרת זמןפולי שק בע"מגליל ניילוןרבעון 20192
                  2,925                                      52.50.01.042,925הצעות מחיר/מסגרת זמןלייטגארד בע"מפנסרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןקייטאוואי בע"מסדנארבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.012,925מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורות - מחוז חוףרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.012,925מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מיום עיוןרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.252,925הצעות מחיר/מסגרת זמןיפעת ברטל -לימונענע הפקותהרצאהרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.312,925הצעות מחיר/מסגרת זמןברטל עפרסדנת תובעי רישוי אבטחהרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.402,925הצעות מחיר/מסגרת זמןממן אילן 2007 בע"ממילוי CO2 גדול 25 ק"ג לריתוך עבור מכניתרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.312,925הצעות מחיר/מסגרת זמןיוני טכנאי שרות ותיקונים לציוד כושרתיקון הליכון לכלברבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.012,925מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מכרטיסים מגנטים לתעודות מנוירבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןיהונתן שחראומןרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.252,925מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתיקים מג"ב מטהרבעון 20192
                  2,925                                      52.50.01.052,925מפ/ מכרז פומבידפוס מאסטר-בכרי נבילהרכש תשורות לארועים מיוחדיםרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מ שובריםרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.452,925מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןוויטסנט בע"ממטהר אויר עובר לשכת מ' מגרבעון 20192
                  2,925                                      07.80.02.112,925הצעות מחיר/מסגרת זמןחדד אבשלום - יניר מערכות מיםפלטות למטבח בית דגןרבעון 20192
                  2,924                                      07.80.02.312,924הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס ירושלים חדששמשונית עבור בה"ד לוט"ררבעון 20192
                  2,924                                      07.80.02.312,924הצעות מחיר/מסגרת זמןגאון ליעוז - כיופיםתשורהרבעון 20192
                  2,922                                      52.50.01.052,922הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס דני (אלכתב דני)הדפסת הזמנות וחוברות עבור מנהלת לחברה הערביתרבעון 20192
                  2,913                                      07.80.02.382,913הצעות מחיר/מסגרת זמןסנו פרופשיונל בע"ממוצרי חד פעמי עבור מועד 2019רבעון 20192
                  2,913                                      07.80.02.012,913הצעות מחיר/מסגרת זמןבלפר יפעתהרצאהרבעון 20192
                  2,902                                      07.80.02.252,902הצעות מחיר/מסגרת זמןגליה כהן רוזנברגהרצאהרבעון 20192
                  2,902                                      07.80.02.462,902מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדררבעון 20192
                  2,902                                      07.80.02.312,902מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדרים קטיפהרבעון 20192
                  2,900                                      07.80.02.012,900הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב מוני בע"מתשורה ירושליםרבעון 20192
                  2,900                                      07.80.02.452,900הצעות מחיר/מסגרת זמןרעיונות- גבאי יוחנן/רוזישלטיםרבעון 20192
                  2,900                                      07.80.02.112,900הצעות מחיר/מסגרת זמןוענונו הרפד שלנו בע"מרשת הצללהרבעון 20192
                  2,899                                      07.80.02.012,899מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מחולצות עבור מתנדבים מג"ברבעון 20192
                  2,899                                      07.80.02.012,899מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מרכש חולצות למתנדבים גן רווהרבעון 20192
                  2,899                                      07.80.02.222,899הצעות מחיר/מסגרת זמןביו-לב בעמכלורופרוםרבעון 20192
                  2,899                                      07.80.02.452,899מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20192
                  2,896                                      07.80.02.452,896מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותסיור לימודירבעון 20192
                  2,890                                      07.80.02.012,890הצעות מחיר/מסגרת זמןנגישות ישראלהנגשהרבעון 20192
                  2,888                                      07.80.02.312,888הצעות מחיר/מסגרת זמןרמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"משלטים ומדבקות לחירוםרבעון 20192
                  2,882                                      07.80.02.452,882הצעות מחיר/מסגרת זמןגלי קור הסלון בע"מציוד מועדוןרבעון 20192
                  2,720                                      07.80.02.012,880הצעות מחיר/מסגרת זמן מלונות אפריקה ישראל בע"מ - ים המלחאירוח גורמי חוץרבעון 20192
                  2,880                                      07.80.02.572,880הצעות מחיר/מסגרת זמן מלונות אפריקה ישראל בע"מ - ים המלחאירוח גורמי חוץרבעון 20192
                  2,880                                      07.80.02.452,880הצעות מחיר/מסגרת זמןרפאלי י שפירא בע"מטוסטררבעון 20192
                  2,878                                      07.80.02.252,878הצעות מחיר/מסגרת זמןנ.ש צורה- עיצוב וניהול פרויקטים בע"עיצוב גרפירבעון 20192
                  2,867                                      07.80.02.012,867הצעות מחיר/מסגרת זמןיויה מיוזיק- אסרף אסיף יואבשירותי יעוץ והנחיהרבעון 20192
                  2,867                                      07.80.02.312,867הצעות מחיר/מסגרת זמןאדמה סטודיו לקרמיקה (2012) בע"מאבוקות זיכרוןרבעון 20192
                  2,866                                      07.80.02.012,867מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות עבור חטיבת האבטחהרבעון 20192
                  2,867                                      07.80.02.012,867מפ/ מכרז פומביטופ סטוקרכש תשורה למתנדבים בסיס גדרותרבעון 20192
                  2,866                                      07.80.02.012,866הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מכוורת לפלאפוניםרבעון 20192
                  2,864                                      07.80.02.312,864הצעות מחיר/מסגרת זמןאג'ילייט ארגונומיה (אי. בי) בע"מרכש קסדות לצורך חוות דעת של היחידותרבעון 20192
                  2,864                                      07.80.02.012,864הצעות מחיר/מסגרת זמןמישלי סטודיו ךעיצוב גרפיהדפסת תמונותרבעון 20192
                  2,864                                      07.80.02.452,864הצעות מחיר/מסגרת זמןשימורי איכות בע"מכיבודים לישיבות במטה מרחב ירקוןרבעון 20192
                  2,857                                      07.80.02.012,857מפ/ מכרז פומביטופ סטוקרכש ארנק עבור סגל מתנדב שרוןרבעון 20192
                  2,857                                      07.80.02.172,857הצעות מחיר/מסגרת זמןגלובל אייג'נטס פתרונותסוללהרבעון 20192
                  2,856                                      07.80.02.452,856הצעות מחיר/מסגרת זמןטלמיר אלקטרוניקה בע"מציוד חשמלירבעון 20192
                  2,853                                      07.80.02.012,853הצעות מחיר/מסגרת זמןד.מ.ד יזמות בע"מארוחת ערב - תחנת נהריהרבעון 20192
                  2,850                                      07.80.02.012,850הצעות מחיר/מסגרת זמןחלום עולמי בע"מסיור לימודי לוגיסטיקה בה"דרבעון 20192
                  2,850                                      07.80.02.462,850הצעות מחיר/מסגרת זמןרונבי את ברקוביץ סחר בע"מתיק למצלמהרבעון 20192
                  2,850                                      07.80.02.012,850מפ/ מכרז פומביטופ סטוקרכש תשורה למתנדבי בסיס בת חןרבעון 20192
                  2,850                                      07.80.02.092,850הצעות מחיר/מסגרת זמןויבנטה אלוןהחלפת מפסק ראשי בבסיס טאבה באילתרבעון 20192
                  2,850                                      52.50.01.032,850הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מרכש מסכיםרבעון 20192
                  2,850                                      52.50.01.032,850הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"ממסךרבעון 20192
                  2,843                                      52.50.03.062,843הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז הבריאותי ד.ע בע"ממשענות לכיסאות גב אורטופדיותרבעון 20192
                  2,834                                      07.80.02.012,834הצעות מחיר/מסגרת זמןננסי גנדלמןסדנארבעון 20192
                  2,834                                      07.80.02.012,834הצעות מחיר/מסגרת זמןננסי גנדלמןהרצאהרבעון 20192
                  2,830                                      07.80.02.312,830הצעות מחיר/מסגרת זמןאטלנטיס מרין בעמהזמנת מטען מצבריםרבעון 20192
                  2,826                                      07.80.02.312,826הצעות מחיר/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.כיבוד למש"מ אירווזיוןרבעון 20192
                  2,819                                      07.80.02.402,819הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.ס.ק רופ אקסס בע"מרכש לעבודה בגובה עבור מפארבעון 20192
                  2,816                                      07.80.02.452,816הצעות מחיר/מסגרת זמןנסיכת הכנרת- אשר פריינטהסיור לימודירבעון 20192
                  2,816                                      07.80.02.092,816הצעות מחיר/מסגרת זמןאיסחרוב דוד משתלת משק 50רכישת שתילים אנדרטת מג"ברבעון 20192
                  2,814                                      07.80.02.292,814הצעות מחיר/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"מהדפסהרבעון 20192
                  2,590                                      07.80.02.562,811מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהובלת משרדיםרבעון 20192
                  2,808                                      07.80.02.452,808מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכש שולחנות מתקפליםרבעון 20192
                  2,808                                      07.80.02.012,808הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שילובים.מוצרי דפוס מחוז מרכזרבעון 20192
                  2,808                                      07.80.02.012,808הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)לוחות שולחן וקיררבעון 20192
                  2,808                                      07.80.02.012,808הצעות מחיר/מסגרת זמןספיד פרינטשרותי הדפסהרבעון 20192



                  2,808                                      07.80.02.452,808הצעות מחיר/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מדגליםרבעון 20192
                  2,808                                      07.80.02.452,808הצעות מחיר/מסגרת זמןאיר פרוטקטאטמי אוזניים רב פעמירבעון 20192
                  2,808                                      07.80.02.012,808הצעות מחיר/מסגרת זמןב.ח. מיקו שיווק בע"מרולאפ עבור מילה 85*200רבעון 20192
                  2,808                                      07.80.02.312,808הצעות מחיר/מסגרת זמןלוניטק מוצרי פרסוםיומנים עבור מחוז חוףרבעון 20192
                  2,808                                      07.80.02.112,808הצעות מחיר/מסגרת זמןסנו פרופשיונל בע"מעגלותרבעון 20192
                  2,800                                      07.80.02.012,800פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  2,800                                      07.80.02.252,800הצעות מחיר/מסגרת זמןפלג לויצילום - לשכה 06- סנ''צ מיקי גולדמןרבעון 20192
                  2,800                                      07.80.02.012,800הצעות מחיר/מסגרת זמןקטיעי צמרת ד.ק מאפיותכיבודיםרבעון 20192
                  2,800                                      07.80.02.092,800הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת ורדהעבודות גינוןרבעון 20192
                  2,800                                      07.80.02.452,800הצעות מחיר/מסגרת זמןשחר חדש - אומניםאומן אורחרבעון 20192
                  2,799                                      07.80.02.012,799הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"משתילים ליום קהילה משטרהרבעון 20192
                  2,796                                      07.80.02.012,796הצעות מחיר/מסגרת זמןגלי קור הסלון בע"מציוד מועדוןרבעון 20192
                  2,795                                      07.80.02.012,795הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ג.ם ספיר בע"מ - מסעדת אנג'ליקהאירוח משלחת מפכ"ל מוסקבהרבעון 20192
                  2,791                                      52.50.03.062,791מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20192
                  2,790                                      07.80.02.312,790הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעמתיקיםרבעון 20192
                  2,790                                      07.80.02.012,790הצעות מחיר/מסגרת זמןטרקטורוני דישון בע"מפעילות אתגרית לחטיבת קהילה והתנדבותרבעון 20192
                  2,786                                      07.80.02.222,786הצעות מחיר/מסגרת זמןסיסטמטיקס טכנולוגיותחומרי גלםרבעון 20192
                  2,785                                      07.80.02.312,785מפ/ מכרז פומביאוהב ציון בע"מרכש פינת ישיבה ליחב"מ מתנדבים בית גובריןרבעון 20192
                  2,772                                      07.80.02.452,772מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מנצנצץ אישי למרחב נגברבעון 20192
                  2,764                                      07.80.02.322,764הצעות מחיר/מסגרת זמןאודי קצמןסיכום משלחת מאי - הדפסת תעודות ערבעון 20192
                  2,764                                      07.80.02.012,764הצעות מחיר/מסגרת זמןמרום בע"מעלים לסקסופון אלט וטנוררבעון 20192
                  2,761                                      07.80.02.412,761הצעות מחיר/מסגרת זמןמטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20192
                  3,220                                      07.80.02.452,758מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"מסיור לימודי משלט מרכז-הסעיםרבעון 20192
                  2,750                                      07.80.02.012,750הצעות מחיר/מסגרת זמןזמן בישול - אודי שלומיסיור קולינרירבעון 20192
                  2,745                                      07.80.02.012,745מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מרכש חולצות למתנדבים עמק המעיינותרבעון 20192
                  2,738                                      07.80.02.292,738מש/ מכרז שב"סספר לכל שיווק והפצה בע"מספררבעון 20192
                  2,738                                      52.50.03.062,738הצעות מחיר/מסגרת זמןסייטק בע"ממרכך מיםרבעון 20192
                  2,633                                      52.50.01.032,738מס/ מכרז סגורתדיראן טלקום שירותי תקשרכש שדרוג  ותחזוקת מערכות הקלטהרבעון 20192
                  2,738                                      07.80.02.022,738הצעות מחיר/מסגרת זמןחגור בעממנשא מיםרבעון 20192
                  2,737                                      07.80.02.012,737הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטשלטים שוניםרבעון 20192
                  2,734                                      07.80.02.412,734הצעות מחיר/מסגרת זמןביטק אלקטרוניקה בע"מרכש תוכנותרבעון 20192
                  2,394                                      07.80.02.012,730הצעות מחיר/מסגרת זמןההסתדרות הציונית העולמייום עיון מניהל היועמ"ש 3.7.2019רבעון 20192
                  2,486                                      07.80.02.012,726הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיטה בע"ממשלחת מנטורים מארה"ברבעון 20192
                  2,723                                      07.80.02.012,723מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מספריםרבעון 20192
                  2,735                                      07.80.02.512,722מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהנגשת מבנים תחנת מסוביםרבעון 20192
                  2,720                                      07.80.02.012,720פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה בבית מלון באילת עבור אחרבעון 20192
                  3,139                                      07.80.02.572,716מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מסיור לימודי משלט מרכז-הסעיםרבעון 20192
                  2,703                                      07.80.02.012,703מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מ מחברותרבעון 20192
                  2,703                                      07.80.02.012,703מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מתשורותרבעון 20192
                  2,701                                      07.80.02.252,701הצעות מחיר/מסגרת זמןהארץ עיתון יומימנוי עיתוןרבעון 20192
                  2,700                                      07.80.02.042,700מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה מטא"ר י'םרבעון 20192
                  2,700                                      07.80.02.012,700הצעות מחיר/מסגרת זמןריץ הפקות /הרוש חנןשירותי צילום תחנת זבולוןרבעון 20192
                  2,100                                      07.80.02.562,700הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז מורשת לחסידי אומות העולםשכירת כיתותרבעון 20192
                  1,483                                      07.80.02.572,700מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורהאוטובוסים עבור מחנ"ט 2019רבעון 20192
                  2,700                                      07.80.02.382,700מפ/ מכרז פומביהפיגרףתפעול ייעודי בחירות 2019רבעון 20192
                  2,696                                      07.80.02.012,696מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מרכש תעודות עבור מדפסת מתנדבים מגרבעון 20192
                  2,696                                      07.80.02.012,696הצעות מחיר/מסגרת זמןאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מחולצות למדריכי כושררבעון 20192
                  2,694                                      07.80.02.452,695הצעות מחיר/מסגרת זמןגיל-קאררכש ערכת מולטימדיהרבעון 20192
                  2,685                                      07.80.02.012,685מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקשי לחגרבעון 20192
                  2,668                                      07.80.02.462,668הצעות מחיר/מסגרת זמןגלברד רועי בע''מיעוץ למחלקת מחקררבעון 20192
                  2,660                                      07.80.02.292,660הצעות מחיר/מסגרת זמןישראלוף - מיקי -מלקיאלאלבום דיגיטלירבעון 20192
                  2,651                                      07.80.02.252,651הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון לאונרדו ארט מלונות פתאלשימוש במתקנים - מחוז חוףרבעון 20192
                  2,647                                      07.80.02.012,647מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקכובע+חולצהרבעון 20192
                  2,644                                      07.80.02.452,644מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות - מרחב מנשהרבעון 20192
                  2,640                                      07.80.02.012,640הצעות מחיר/מסגרת זמןקרנות השוטריםיום השוטר עבור אג"מ איו"ש מגרבעון 20192
                  2,640                                      07.80.02.252,640הצעות מחיר/מסגרת זמןהנרי שיין שוודנטציוד השלמה למרפאת שינייםרבעון 20192
                  2,633                                      07.80.02.012,633מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מרכש תשורה לכנס שאושר לישובים שפלה רבעון 20192
                  2,632                                      07.80.02.012,633הצעות מחיר/מסגרת זמןהמכון הגיאופיסי לישראלשכירת חד"ןרבעון 20192
                  2,633                                      07.80.02.092,633הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיר חברה להנדסה וסחרהשכרת  זרוע הרמה עבור מגרבעון 20192
                  2,633                                      07.80.02.012,633הצעות מחיר/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מדגלים לטקסים ואירועים מטארבעון 20192
                  2,633                                      07.80.02.312,633הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)חותלות אגרוף עבור חטיבה טקטית מגרבעון 20192
                  2,633                                      07.80.02.252,633מפ/ מכרז פומביגרף ד.ס. הדפסות משיתיק אלבד לשוטריםרבעון 20192
                  2,633                                      07.80.02.012,633הצעות מחיר/מסגרת זמןהמכון הגיאופיסי לישראלשכירת חד"ןרבעון 20192
                  2,625                                      07.80.02.012,625הצעות מחיר/מסגרת זמןאינגלייש קייק בע"מכיבוד לכנסרבעון 20192
                  2,621                                      07.80.02.012,621מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20192
                  2,621                                      07.80.02.222,621הצעות מחיר/מסגרת זמןאג'ילייט ארגונומיה (אי. בי) בע"מפטישי ניפוץרבעון 20192
                  2,621                                      07.80.02.092,621הצעות מחיר/מסגרת זמןכל בו עמיעד בע"ממצנן ספיקת אוויר עבור מטה מגרבעון 20192
                  2,609                                      07.80.02.012,609מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מסיור לימודירבעון 20192
                  2,609                                      07.80.02.312,609הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילהחוברות הדרכה ליחידות חילוץרבעון 20192
                  2,609                                      07.80.02.312,609המ/ הצעת מחיריוגנד פוטו וידאו בע"מאביזרים נילוויםרבעון 20192
                  2,605                                      07.80.02.452,605מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמארז ייןרבעון 20192
                  2,600                                      07.80.02.312,600הצעות מחיר/מסגרת זמןכלל מערכות לרכבמערכת אזעקה למאויימיםרבעון 20192
                  2,600                                      07.80.02.452,600הצעות מחיר/מסגרת זמןדרך השלף- ליאור שלףאטרקצייה סיור לימודי יח' סייבררבעון 20192
                  2,597                                      07.80.02.012,597מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות למצטיינים כנארבעון 20192
                  2,335                                      07.80.02.562,592מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהובלהרבעון 20192
                  2,586                                      07.80.02.012,586מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות למשלחת מארה"ב.רבעון 20192
                  2,576                                      07.80.02.452,576הצעות מחיר/מסגרת זמןמיסטר אלקטריק בע"מכלים עבור ימררבעון 20192
                  2,574                                      52.50.01.032,574מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתרכש גוב תקשורת כולל התקנהרבעון 20192
                  2,574                                      07.80.02.452,574הצעות מחיר/מסגרת זמןפרזי ירון- זיגי קוסם קומיהופעת קוסם יום הילדרבעון 20192
                  2,574                                      07.80.02.012,574הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן הררי הסעות בע"משכירת אוטובוס לסיור לימודירבעון 20192
                  2,574                                      52.50.01.032,574הצעות מחיר/מסגרת זמןמולטירוטור4פליזיווד מערכותרבעון 20192
                  2,574                                      07.80.02.012,574מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורה סבון מג"ב ירושליםרבעון 20192
                  2,574                                      07.80.02.462,574הצעות מחיר/מסגרת זמןאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מרכש אוזניות להדרכה עבור אתרבעון 20192
                  2,574                                      52.50.01.032,574הצעות מחיר/מסגרת זמןהפיגרףחולצות מודפסותרבעון 20192
                  2,584                                      07.80.02.092,574מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקות עבור מטה מחוז מרכזרבעון 20192
                  2,574                                      07.80.02.092,574מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מתחזוקת מזגנים חדר אוכל מרחב שרוןרבעון 20192
                  2,574                                      07.80.02.452,574הצעות מחיר/מסגרת זמןליוגב בע"מאקדח דבק+ מילוירבעון 20192
                  2,574                                      07.80.02.112,574הצעות מחיר/מסגרת זמןנירוסטה תעשיות ל בע"מעבודות שירותרבעון 20192
                  2,570                                      07.80.02.112,570הצעות מחיר/מסגרת זמןאול סאל טרדינג ירושלים בע"מכלי מטבח עבור מטבחון לשכרבעון 20192
                     913                                      07.80.02.012,562מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהסעה למתנדבים למטווחרבעון 20192
                  2,596                                      07.80.02.452,560מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסרכש ציוד חשמלירבעון 20192
                  2,238                                      07.80.02.012,558הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת שף 1868 הפקות ארועים בע"מאירוח משלחת בכירה משיקאגורבעון 20192
                  2,554                                      07.80.02.092,554פו/ פטור ועדהוימאזור בעמתיקון שער ראשי בנעוריםרבעון 20192



                  2,551                                      07.80.02.312,551הצעות מחיר/מסגרת זמןטקסס מוצרי פרסוםשירותי הדפסה חטיבה טקטיתרבעון 20192
                  2,550                                      07.80.02.012,550מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורה לפסח חטיבת האבטחהרבעון 20192
                  2,548                                      07.80.02.012,548הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןמחברת ספירלה 100 דף עם הדפסה גודל רבעון 20192
                  2,546                                      07.80.02.222,546הצעות מחיר/מסגרת זמןרומיכל בע"מאתנולרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.012,544הצעות מחיר/מסגרת זמןהמוסד לבטיחות ולגיהותקורס בטיחותרבעון 20192
                  2,544                                      07.80.02.222,544הצעות מחיר/מסגרת זמןאנקו שירותי מדע בע"מפילסיביןרבעון 20192
                  2,538                                      07.80.01.512,538מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש פלאפון גלקסי S 128GBרבעון 20192
                  2,538                                      07.80.02.312,538הצעות מחיר/מסגרת זמןמרעום דולפיןחומרים לאמלחיה - יס"מ אשררבעון 20192
                  2,340                                      07.80.02.562,523מש/ מכרז שב"ססופרגז חברה ישראליתאספקת גז לטובת מבצע מירוןרבעון 20192
                  2,310                                      07.80.02.012,520הצעות מחיר/מסגרת זמןקרנות השוטריםיום השוטר סינמה סיטירבעון 20192
                  2,552                                      07.80.02.222,518מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקודןרבעון 20192
                  2,517                                      07.80.02.452,517מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מתשורותרבעון 20192
                  2,516                                      07.80.02.252,516הצעות מחיר/מסגרת זמןמנור ירון ישראלתיקון מכשירי כושררבעון 20192
                  2,106                                      07.80.02.452,516הצעות מחיר/מסגרת זמןסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה יחידת אג"מרבעון 20192
                  2,515                                      07.80.02.252,515הצעות מחיר/מסגרת זמןיוני טכנאי שרות ותיקונים לציוד כושרתיקון מכשיר כושר בתחנת גלילותרבעון 20192
                  2,508                                      07.80.02.172,508הצעות מחיר/מסגרת זמןמאץ מור ינהול מסעדות בע"מאירוח נציגים מחו"לרבעון 20192
                  2,505                                      07.80.02.452,505מפ/ מכרז פומביאג'ילייט ארגונומיה (אי. בי) בע"מכפפות עבור אח"מרבעון 20192
                     -                                      07.80.06.062,504מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה סיד 5 דלתותרבעון 20192
                     -                                      07.80.06.062,504מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה סיד 5 דלתותרבעון 20192
                     -                                      07.80.06.062,504מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה סיד 5 דלתותרבעון 20192
                  2,048                                      07.80.02.292,500מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"משכירת אוטובוסרבעון 20192
                  2,500                                      07.80.02.092,500הצעות מחיר/מסגרת זמןיצורות ברזל ומתכותאספקה עמדת נירוסטה לניקוי בבסיס מגרבעון 20192
                  2,500                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןטבריה ראנצ' בשרים בע"מארוחת גיבוש יחידת צוללים צפוןרבעון 20192
                  2,500                                      52.50.01.052,500הצעות מחיר/מסגרת זמןגדבאן ראמי עומר - מרצהקירוב לבבות תחנת קאסםרבעון 20192
                  2,500                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןתיירות מרום גולן בע"מהשכרת אולם חילוץ גולןרבעון 20192
                  2,500                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןשרותי חוף חנניה בע"םפעילות גיבוש מג"ב מרכזרבעון 20192
                  2,500                                      07.80.02.092,500הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןעבודות פרזול ותיקון מנעולים מחוז ירבעון 20192
                  2,500                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטציוד תפעולי שיפור חזות עבור מגב שחר מרכזרבעון 20192
                  2,500                                      07.80.02.452,500הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית רחובותסדנת פיתוח סגל מרחב שפלהרבעון 20192
                  2,500                                      07.80.02.452,500הצעות מחיר/מסגרת זמןבית חטיבת גבעתישכירת אולםרבעון 20192
                  2,500                                      07.80.02.312,500הצעות מחיר/מסגרת זמןרמי בן ישי הנדסת חשמל בעמבדיקת גנראטור / מהנדס של החטיבה טקטיתרבעון 20192
                  2,500                                      07.80.02.342,500הצעות מחיר/מסגרת זמןממן אתינופש אלמנותרבעון 20192
                  2,500                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןיאיר בורגרס ברא. צהרייםרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןכלים שלוביםהשכרת ציודרבעון 20192
                  2,499                                      07.80.02.462,499מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20192
                  2,492                                      07.80.02.252,492הצעות מחיר/מסגרת זמןפולי אריזות בע"מחומרי אריזהרבעון 20192
                  2,489                                      07.80.02.092,489פו/ פטור ועדהוימאזור בעמאספקה והתקנת פתיחה סלולרית תחנת אופקיםרבעון 20192
                  2,486                                      07.80.02.452,486מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתסיור לימודי תחנת נתניהרבעון 20192
                  2,494                                      52.50.01.042,485הצעות מחיר/מסגרת זמןהראל טכנולוגיות מידע בע"מטונריםרבעון 20192
                  2,475                                      07.80.02.012,475הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב מוני בע"מתשורה עבור ספ"כ מג"ב דרוםרבעון 20192
                  2,457                                      07.80.02.012,457מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לשוטרים את"ן ת"ארבעון 20192
                  2,457                                      07.80.02.012,457הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגי הפקותהפעלת לדיםרבעון 20192
                  2,455                                      07.80.02.252,455הצעות מחיר/מסגרת זמןדיו דיאגנוסטיקהציוד פזיותרפיהרבעון 20192
                  2,451                                      07.80.02.252,451הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס ירושלים חדשמחברות עבור כשירויותרבעון 20192
                  2,450                                      07.80.02.012,450הצעות מחיר/מסגרת זמןאקווה כיף בע"מפעילות ימית עבור מג"ב איו"שרבעון 20192
                  2,450                                      07.80.02.382,450מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה לבחירות מועד 2019רבעון 20192
                  2,450                                      07.80.02.012,450מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "שי לפסחרבעון 20192
                  2,450                                      07.80.01.512,450מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש פלאפון גלקסי S 128GBרבעון 20192
                  2,450                                      07.80.02.012,450מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"מתשורה מרכזרבעון 20192
                  2,462                                      07.80.02.512,450מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהנגשת מבנים תחנת עציוןרבעון 20192
                  2,449                                      07.80.02.012,449מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מסיור לימודי - תחנת רה"ערבעון 20192
                  2,441                                      07.80.02.012,441הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןגרפיקה עבור בה"ד מג"ברבעון 20192
                  2,440                                      07.80.02.012,440הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.012,432פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  2,431                                      07.80.02.012,431הצעות מחיר/מסגרת זמןמונייר פוד דיזיין בע"מכיבודרבעון 20192
                  2,430                                      07.80.02.312,430מפ/ מכרז פומביעמיסל - עמית תעשיות בע"מסוללה 63 אמפר עבור אח"מ חטיבה טקטית מגרבעון 20192
                  2,429                                      07.80.02.312,429מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקה צינורות אלומיניוםרבעון 20192
                  2,428                                      07.80.02.092,428הצעות מחיר/מסגרת זמןאבו מוך גמילעבודות גינון באנדרטת מג"ברבעון 20192
                  2,422                                      07.80.02.452,422הצעות מחיר/מסגרת זמןטונר בי נקסט בע"ממצלמת דרך לרכבי את"ןרבעון 20192
                  2,017                                      07.80.02.012,420מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהובלהרבעון 20192
                  2,811                                      07.80.02.412,412מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשביםרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.452,403הצעות מחיר/מסגרת זמןוילה מונסון- נאור קובאיסיור לימודירבעון 20192
                  2,400                                      07.80.02.012,400הצעות מחיר/מסגרת זמןטרק ים אכזיבשייט עבור גדוד רמה מג"ב איורבעון 20192
                  2,400                                      07.80.02.452,400הצעות מחיר/מסגרת זמןגיא עמר הפקות מוסיקליותהקלטת ועריכת שירים לטקסיםרבעון 20192
                  2,400                                      07.80.02.252,400הצעות מחיר/מסגרת זמןנעמי נסטרבית מורשת מסגור תמונות לתערוכהרבעון 20192
                  2,400                                      07.80.02.012,400פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה יחידת חבלה ת"א צפוןרבעון 20192
                  2,400                                      07.80.02.012,400הצעות מחיר/מסגרת זמןבולוס נאילתשורות לחג פסח ת. בית שאןרבעון 20192
                  2,399                                      07.80.02.312,399מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסה עבור מח' מתנדבים ומשקיםרבעון 20192
                  2,399                                      07.80.02.312,399מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מרכש עבור מש"קים מג"ב חוףרבעון 20192
                  2,399                                      07.80.02.222,399מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסה למחוזרבעון 20192
                  2,399                                      07.80.02.252,399הצעות מחיר/מסגרת זמןאתי תעשיותציוד למרפאת שיניים מכמשרבעון 20192
                  2,399                                      07.80.02.012,399מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסה למתחם בכיריםרבעון 20192
                  2,398                                      07.80.02.012,398מפ/ מכרז פומביאגם 2000קלסרים - תחנת עכו מחוז חוףרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.542,398הצעות מחיר/מסגרת זמןע.ח.א אחזקות 2002שירות  לינה + ארוחת בוקר עבור מחוז חוףרבעון 20192
                  2,396                                      07.80.02.452,396הצעות מחיר/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מרכש דגלים עבור יח' להברבעון 20192
                  2,387                                      07.80.02.012,387הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מארוחהרבעון 20192
                  2,387                                      07.80.02.402,387הצעות מחיר/מסגרת זמןפלאפוןמעמד + תושבת לרכב עם טעינה אלחוטיתרבעון 20192
                  2,387                                      07.80.02.012,387מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"משוברי בילוירבעון 20192
                  2,373                                      07.80.02.222,373המ/ הצעת מחירחן שמואלסולבנטיםרבעון 20192
                  2,369                                      07.80.02.012,369מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים שחר מג"ב דרוםרבעון 20192
                  2,356                                      07.80.02.412,356הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מרכש דיסק און קירבעון 20192
                  2,350                                      07.80.02.012,350פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי עבור מג"ב איו"שרבעון 20192
                  2,346                                      07.80.02.402,346הצעות מחיר/מסגרת זמןאף.וי.סי-סקיורטי סיסטמסאנטנותרבעון 20192
                  2,345                                      07.80.02.012,345מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות - תחנת חיפהרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.562,340המ/ הצעת מחירניטל וטרינריה בע"מטיפול רפואי לבע"חרבעון 20192
                  2,340                                      07.80.02.012,340פו/ פטור ועדהקונטרופ טכנולוגיותתחזוקה וחלפיםרבעון 20192
                  2,340                                      07.80.02.012,340הצעות מחיר/מסגרת זמןדרבוכיףסדנת תפוף עבור חטיבת קהילה והתנדבותרבעון 20192
                  2,340                                      52.50.01.202,340מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק מזגנים אג"מ פ"תרבעון 20192
                  2,340                                      07.80.02.012,340הצעות מחיר/מסגרת זמןשלמון - ספורט אתגריהדרכה במהלך טיול - מחוז חוףרבעון 20192
                  2,340                                      07.80.02.402,340הצעות מחיר/מסגרת זמןיו די אס אינטרנשיונל בעתיקון עגלות + מלגזות + מאספתרבעון 20192
                  2,340                                      07.80.02.462,340הצעות מחיר/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מדיו למדפסתרבעון 20192
                  2,340                                      07.80.02.012,340מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20192
                  2,340                                      07.80.02.462,340הצעות מחיר/מסגרת זמןמוסך דיזל חסן שהואן בע"מבדיקת מערכת בטיחותרבעון 20192



                  2,340                                      07.80.02.222,340הצעות מחיר/מסגרת זמןניו אייג' מדיה- אריאל גלבועסרטוןרבעון 20192
                  2,340                                      07.80.02.252,340הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ג יועצים לאקוסטיקהבדיקת התאמה אקוסטיתרבעון 20192
                  2,338                                      07.80.02.012,338הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מספכ מורחב מתפארבעון 20192
                  2,331                                      07.80.02.012,331מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מתשורה חולצות דרייפחט לסיירת מגרבעון 20192
                  2,000                                      52.50.03.062,321מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהזמנת משאית מנוףרבעון 20192
                  2,318                                      07.80.02.312,318הצעות מחיר/מסגרת זמןהמחסן למקצוען-אילת בע"מהזמנת חיישן למנוערבעון 20192
                  2,226                                      52.50.03.062,310מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20192
                  2,310                                      07.80.02.012,310הצעות מחיר/מסגרת זמןאהבת הים בע"מאירוח גורמי חוץ - מש"פרבעון 20192
                  2,300                                      07.80.02.012,300הצעות מחיר/מסגרת זמןשרותי חוף חנניה בע"םפעילות גיבוש עבור מג"ב מרכזרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.312,300מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים מחוז צפוןרבעון 20192
                  1,773                                      07.80.02.012,297מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילאוטובוס לסיור לימודי מתנדביםרבעון 20192
                  2,295                                      07.80.06.062,296פו/ פטור ועדהגיל-קארפירוק ו/או התקנת מערכות מולטימדיהרבעון 20192
                  2,290                                      07.80.02.012,290הצעות מחיר/מסגרת זמןטריקלי 3000 בע"מחולצות טורניר מיל"הרבעון 20192
                  2,290                                      52.50.01.052,290מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות ליום משפחות עתודה פיקודיתרבעון 20192
                  2,287                                      07.80.02.012,287הצעות מחיר/מסגרת זמןפיצ'ונקה בע"מארוחת צהריים - ספ"כ מחוזירבעון 20192
                  2,282                                      07.80.02.452,282הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מלוחיות רישוירבעון 20192
                  2,282                                      07.80.02.092,282הצעות מחיר/מסגרת זמןרהב נועם שיווק לבניןמכולות לפינוי פסולת בניןרבעון 20192
                  2,282                                      07.80.02.012,282הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מרכש מתקן להחלפת לוחיות זיהוי לרכב רבעון 20192
                  2,282                                      07.80.02.012,282הצעות מחיר/מסגרת זמןהתרבוש ערן שדרסיור רגלי עבור אכיפה כלכליתרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.292,282הצעות מחיר/מסגרת זמןהמזוודה - אמיר צביסיור כולל טעימותרבעון 20192
                  2,279                                      07.80.02.012,279מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"מתשורות לשוטרים מרחב ירקוןרבעון 20192
                  2,277                                      07.80.02.012,277הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ג.ם ספיר בע"מ - מסעדת אנג'ליקהארוחת ערב משלחת מחו"ל בתיאום קשרבעון 20192
                  2,277                                      07.80.02.012,277הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת אווז הזהבארוחה במסעדהרבעון 20192
                  2,270                                      07.80.02.012,270פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי יח"ס 1 מרחב דןרבעון 20192
                  2,255                                      07.80.02.012,255הצעות מחיר/מסגרת זמןהאקדמיה הישראלית לקולנוע וטלויזיה.הרצאהרבעון 20192
                  2,250                                      07.80.02.312,250הצעות מחיר/מסגרת זמןסער א.ת. יזמות ומסחרנעלי בטיחות בתקן, למניעות החלקהרבעון 20192
                  2,250                                      07.80.02.452,250הצעות מחיר/מסגרת זמןהעמותה להפעלת מערך דיור מעוניתשורות לכנארבעון 20192
                  2,250                                      07.80.02.222,250הצעות מחיר/מסגרת זמןסאונד יואב גרא (1944) בע"מקורס פרימייררבעון 20192
                  2,250                                      07.80.02.012,250הצעות מחיר/מסגרת זמןרייזר כפר בלוםשייט קייקים עבור פלוגה מ' מגרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.012,249פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  2,246                                      07.80.02.252,246הצעות מחיר/מסגרת זמןדיאלוג יעוץ ארגוני, מחקרקורס ניהול רזהרבעון 20192
                  2,232                                      07.80.02.402,232מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמרכש 12 דגלים עבור לוגיסטיקהרבעון 20192
                  2,223                                      07.80.02.312,223מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות עבור כנס רישוי ואבטחהרבעון 20192
                  2,223                                      07.80.02.222,223הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאור ולך בע"משירותי הדפסהרבעון 20192
                  2,223                                      07.80.02.462,223הצעות מחיר/מסגרת זמןוורקררכש קסדות מחלק תאונות עבודהרבעון 20192
                  2,223                                      07.80.02.222,223הצעות מחיר/מסגרת זמןספיר ספרינט בע"ממדבקות לגופותרבעון 20192
                  2,223                                      07.80.02.312,223הצעות מחיר/מסגרת זמןרסטה 4 יו בע"ממדף לרכברבעון 20192
                  2,218                                      07.80.02.012,218מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לחג תחנת גבעתייםרבעון 20192
                  2,215                                      07.80.02.252,215מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןרכש ריהוט לבסיס הפעלה מכרז חשכרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.012,202פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי - בוחנים מרחב אשררבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.012,200הצעות מחיר/מסגרת זמןגמלים ג.ג. בע"מסדנא נערי מילה מוביל רועירבעון 20192
                  2,200                                      07.80.02.012,200הצעות מחיר/מסגרת זמןקובי מרקוביץהופעה אומן אורח - סיור לימודירבעון 20192
                  2,200                                      07.80.02.012,200פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה יחידת פרשיםרבעון 20192
                  2,319                                      07.80.02.012,200מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלכהרבעון 20192
                  2,188                                      07.80.02.312,178מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהעתקת קודנים בית חורוןרבעון 20192
                  2,176                                      07.80.02.012,176מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורתשורה למסיימי קורס בקרי רישוי אבטחהרבעון 20192
                  2,170                                      07.80.02.092,170פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מחיבור מנדף למערכת כיבוי אשרבעון 20192
                  2,165                                      07.80.02.252,165מפ/ מכרז פומביאגם 2000כריכה מקטיפה - פנמיותרבעון 20192
                  2,165                                      07.80.02.012,165מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20192
                  2,163                                      07.80.02.252,163הצעות מחיר/מסגרת זמןיוני טכנאי שרות ותיקונים לציוד כושרתיקון מכשיר כושררבעון 20192
                  1,984                                      07.80.02.382,162מח/ מכרז חשכ"לקרביץ 1974 בע"מציוד משרדי - בחירות מועד 2019רבעון 20192
                  2,147                                      07.80.02.092,161מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל בבסיס  מצודת כחרבעון 20192
                  2,160                                      07.80.02.012,160מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מתשורה תיק סמ"ג מג"ב ירושליםרבעון 20192
                  2,142                                      07.80.02.012,142מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לחג פסח שוטרי אג"רבעון 20192
                  2,142                                      07.80.02.012,142הצעות מחיר/מסגרת זמןיקבי בנימינהסיור מחלקת מעבריםרבעון 20192
                  2,133                                      07.80.02.012,133הצעות מחיר/מסגרת זמןחמד לחי מזון וציוד בעמרכש כובעים עבור פרשים מתנדבים מגרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.012,129הצעות מחיר/מסגרת זמןתפן יזמות בע''מכנסרבעון 20192
                  1,702                                      07.80.02.012,124הצעות מחיר/מסגרת זמןר.ר. יזמות וגסטרונומיה-אוליבאנדאירוח גורמי חוץרבעון 20192
                  2,120                                      07.80.02.012,120הצעות מחיר/מסגרת זמןסטוק סיטי (מורן ביבי מיכאל כהן)ציוד מטבחרבעון 20192
                  2,117                                      07.80.02.252,117מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מרכש ספריםרבעון 20192
                  2,120                                      07.80.02.312,110מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת מסוביםרבעון 20192
                  2,106                                      07.80.02.312,106הצעות מחיר/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"מפרספקס למתפארבעון 20192
                  2,106                                      07.80.02.012,106הצעות מחיר/מסגרת זמןאלכנדרובסקי רוולהובלהרבעון 20192
                  2,106                                      07.80.02.452,106הצעות מחיר/מסגרת זמןלהקת הוריקן בע"מאומן אורחרבעון 20192
                  2,106                                      07.80.02.402,106הצעות מחיר/מסגרת זמןאודיו-ליין אלקטרוניקהרכש מתקני תלייהרבעון 20192
                  2,106                                      07.80.02.012,106מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות מערך אבטחה מחוזירבעון 20192
                  2,106                                      07.80.02.012,106הצעות מחיר/מסגרת זמןזאוס אביב בע"מחולצותרבעון 20192
                  2,081                                      07.80.02.012,105הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מארוחה בשטחרבעון 20192
                  2,100                                      07.80.02.012,100הצעות מחיר/מסגרת זמןכדורי יהודההופעת בדרןרבעון 20192
                  2,030                                      07.80.02.252,100הצעות מחיר/מסגרת זמןבית לוחמי הגטאותסיור מוזיאון בית לוחמי הגטאות רבעון 20192
                  2,100                                      07.80.02.452,100פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  2,100                                      07.80.02.012,100הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20192
                  2,100                                      07.80.02.312,100פו/ פטור ועדהעירית באר שבעמטווחי מתנדביםרבעון 20192
                  2,100                                      07.80.02.252,100הצעות מחיר/מסגרת זמןהלפרין יהודיתשירות הוליסטי - יום ספורט אמרבעון 20192
                  2,100                                      07.80.02.452,100הצעות מחיר/מסגרת זמןאבו חמאד פאיזהסיור מודרךרבעון 20192
                  2,098                                      07.80.02.012,098הצעות מחיר/מסגרת זמןרוזה מודיעיןארוחת צהריים  מחלקת תכנון הדרכהרבעון 20192
                  2,100                                      07.80.02.462,094הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםרכש דגלון לניידות את''ןרבעון 20192
                  2,094                                      07.80.02.092,094מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והתקנת מזגנים בבסיס איילרבעון 20192
                  2,088                                      07.80.02.252,088הצעות מחיר/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהמד לייזררבעון 20192
                  2,059                                      07.80.02.312,059מפ/ מכרז פומביפריוטקס בע"ממקלות תאורה עבור מחוז ש"רבעון 20192
                  2,059                                      07.80.02.452,059הצעות מחיר/מסגרת זמןיוגל חברה לאלקטרוניקה בע"ממאזנייםרבעון 20192
                  2,058                                      07.80.02.572,058מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור מחת"ק שדותרבעון 20192
                  2,058                                      07.80.02.092,058מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור ימ"ר מרכזרבעון 20192
                  2,058                                      07.80.02.012,058מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מרכש ספרים מקצועייםרבעון 20192
                  2,057                                      07.80.02.092,057מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור מחוז דרוםרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.042,048הצעות מחיר/מסגרת זמןפסגות שירותי רקמה בע"מתגרבעון 20192
                  2,048                                      07.80.02.012,048מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות לחג הפסח מרחב גלילרבעון 20192
                  2,048                                      07.80.02.012,048מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20192
                  2,048                                      07.80.02.012,048מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות עוטף י-םרבעון 20192
                  2,048                                      07.80.02.012,048הצעות מחיר/מסגרת זמןאינטרכל הכל לביתערכה עבור ילדי כיתה א'רבעון 20192
                  2,048                                      07.80.02.012,048הצעות מחיר/מסגרת זמןאקווה כיף בע"מפעילות גיבוש פלוגת ברקת מגרבעון 20192
                  2,048                                      07.80.02.312,048הצעות מחיר/מסגרת זמןרמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מרכש חולצות מדים עבור שחקים תנועה בהקמהרבעון 20192
                  2,031                                      07.80.02.252,031מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדרים לדרגותרבעון 20192



                     -                                      07.80.06.062,030מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קיה סיד סטיישןרבעון 20192
                  2,027                                      07.80.02.012,026מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"משי לשוטרי וקציני יס"מרבעון 20192
                  1,978                                      07.80.02.312,023מפ/ מכרז פומביחגור בעמפאוצים עבור מג"ברבעון 20192
                  2,022                                      07.80.02.112,022הצעות מחיר/מסגרת זמןקרביץ 1974 בע"מעטיםרבעון 20192
                  2,018                                      07.80.02.312,018מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקהזמנת אגדה לפסח עבור מפקד מגרבעון 20192
                  2,018                                      07.80.02.252,018הצעות מחיר/מסגרת זמןדוד אליצור (ישראל כל אחד יכול)סדנה עבור הכנה לקצונה חינוךרבעון 20192
                  2,018                                      07.80.02.222,018הצעות מחיר/מסגרת זמןאגם 2000שמרדף לשמירת מידע מסווגרבעון 20192
                  2,012                                      07.80.02.042,012הצעות מחיר/מסגרת זמןסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"משינוע אוכלרבעון 20192
                  2,012                                      07.80.02.452,012מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכת דש - מרחב אשררבעון 20192
                  2,001                                      07.80.02.012,001הצעות מחיר/מסגרת זמןמתנות פור אול בע"משירותי הדפסה עוטף י-םרבעון 20192
                  2,001                                      07.80.02.012,001מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מתשורה עבור מג"ב ירושליםרבעון 20192
                  2,001                                      07.80.02.012,001מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"מקופסאות מג"ב ירושליםרבעון 20192
                  2,001                                      07.80.02.012,001הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז בוטני גנני - קוקטיל פרחיםשתילים לשתילה עצמיתרבעון 20192
                  1,800                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי אביהפרחים לדרגות/אבלרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב דלתון בע"מתשורות - מחוז חוףרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.292,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתי פנקסהרצאהרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.252,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.252,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיד ושםהדרכה ביד ושםרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןי.פ.ר.ע מזון והשקעותארוחת צהרייםרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו רעות - עמותת רעותשי למצטייני יום העצמאותרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.292,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהרוח הגליליתלינהרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמוסדות תשובה לישראלהנחייהרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.292,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבוסתן בכפרלינהרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאחיקם חסוןתשמישי קדושהרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.452,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהמכללה האקדמית עמק יזרעאלשכירת אולםרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.452,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.252,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמוסדות תשובה לישראלאומן אורח ירושליםרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.252,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאילנה מרלין- הדרכת הוריםסדנארבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.312,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהקואליציה הישראלית לטראומהסדנת חוסןרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.092,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמוצרי מלט הגולן בע"מעבודות גינון קרית שמונהרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.562,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתעמל מזרע אלקטרה אגש"ח בע"מתיקון מלגזהרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.452,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטמיר גומיטקס בע"מדיגום אפודיםרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמתבליםיום עיוןרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאילת בע"מ 555ערב גיבושרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.452,000הצעות מחיר/מסגרת זמןליאון תמירערב גיבוש סגל פיקוד מרחב שפלהרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשרותי חוף חנניה בע"םפעילות גיבוש כלבנים מג"ב ירושליםרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה לפיתוח גני תקווהסדנת פיקוד מתפ"ארבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.452,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס אופקים אור בתנועהתמונותרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.452,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהאופה מבגדד שיווק והפצה בע"מכיבוד החלפת ממ"ר איילוןרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןממתקי השלושה בע"ממתוקים לאירוע כיתה ארבעון 20192
                  1,166                                      07.80.02.092,000מח/ מכרז חשכ"לק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"מטיפול ופינוי בקרטונייה בבסיס מצודת אדומיםרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת סמרקנד בע"מסיכום משלחת רוכבים ארה"ברבעון 20192
                     -                                      07.80.02.452,000הצעות מחיר/מסגרת זמןכפר הנופש עין גבסיור לימודי תחנת ראש העין רבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.012,000מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה - תיק לשוטר עבור מגרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.012,000מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מתשורות עבור פלוגת בזלת מגרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשיין אינטרנשיונל טרייד - שלם וקחכיבוד למתנדבי המשל"טרבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.012,000מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מחולצות עבור מתנדבים מג"ברבעון 20192
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשיין אינטרנשיונל טרייד - שלם וקחכיבודים מרחב דןרבעון 20192
                  1,996                                      07.80.02.011,996מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות - סיור לימודי שרוןרבעון 20192
                  1,994                                      07.80.02.451,994הצעות מחיר/מסגרת זמןמרעום דולפיןדיגום אפודיםרבעון 20192
                  1,994                                      52.50.01.031,994הצעות מחיר/מסגרת זמןדגש ציוד ארגונומי.זרוע למחשב ניידרבעון 20192
                  1,989                                      07.80.02.011,989הצעות מחיר/מסגרת זמןרוזה מודיעין מסעדהרבעון 20192
                  1,989                                      07.80.02.011,989מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מרכש שוברים עבור מתנדבי בסיס כרוזיםרבעון 20192
                  1,989                                      07.80.02.251,989הצעות מחיר/מסגרת זמןד"ר דוד יוסיאןביקורת ראשונית למכשיר כרומוטוגרףרבעון 20192
                  1,516                                      07.80.02.311,989פו/ פטור ועדהקונטרופ טכנולוגיותתחזוקה וחלפיםרבעון 20192
                  1,989                                      52.50.01.051,989הצעות מחיר/מסגרת זמןמוצר 2000רכש כיסארבעון 20192
                  1,989                                      07.80.02.011,989הצעות מחיר/מסגרת זמןצחובויסיכות דש למרחב גלילרבעון 20192
                  1,989                                      07.80.02.251,989הצעות מחיר/מסגרת זמןלייבדיאנאס בע"מ (livedns ltd)חבילת אכסון- תאום מועדים לביקורים בבית מורשתרבעון 20192
                  1,983                                      52.50.03.061,983מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"מרכישת שעוני נוכחותרבעון 20192
                  1,980                                      07.80.02.291,980הצעות מחיר/מסגרת זמןרוב רוישייטרבעון 20192
                  1,977                                      07.80.02.251,977הצעות מחיר/מסגרת זמןטיולי דורון - בי טרוולסיור עבור ספ"כ עוטף י-םרבעון 20192
                  1,974                                      07.80.02.011,974מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אוררכש ספרים עבור קצצרבעון 20192
                  1,983                                      07.80.02.401,974מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת קודן בימ"מרבעון 20192
                  1,971                                      07.80.02.221,970מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקרבעון 20192
                  1,966                                      07.80.02.461,966מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהעגלת סבלים אלומיניוםרבעון 20192
                  1,991                                      07.80.02.271,966מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממוקד 110 חולוןרבעון 20192
                  1,966                                      07.80.02.461,966הצעות מחיר/מסגרת זמןאגם 2000הדפסהרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.321,960הצעות מחיר/מסגרת זמןיד ושםהסעת עד וחניה למפקדים בימים הכנה ביד ושםרבעון 20192
                  1,959                                      07.80.02.011,959מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מחולצות דרייפיט עבור מג"ב איורבעון 20192
                  1,954                                      07.80.02.251,954הצעות מחיר/מסגרת זמןנעם הרץלומדה-דו גלגלירבעון 20192
                  1,950                                      07.80.02.451,950הצעות מחיר/מסגרת זמןצופן הברון- מוסל רוניתסדנא לאמ"שרבעון 20192
                  1,950                                      07.80.02.251,950הצעות מחיר/מסגרת זמןיד ושםהרצאה יום השואהרבעון 20192
                  1,744                                      07.80.02.311,939מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממחת"ק מסוביםרבעון 20192
                  1,933                                      07.80.02.221,933מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכש מדחס אוויר למ.ט להברבעון 20192
                  1,931                                      07.80.02.451,931הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוגליל - עופר חברהדפסותרבעון 20192
                  1,931                                      52.50.01.031,931הצעות מחיר/מסגרת זמןקונוס תדמית ותקשורת בע"מבד"ח טיסהרבעון 20192
                  1,930                                      07.80.02.011,930הצעות מחיר/מסגרת זמןיקבי בנימינהסיור ספכ מחוז מרכזרבעון 20192
                  1,925                                      07.80.02.011,925הצעות מחיר/מסגרת זמןאקווה כיף בע"מגיבוש באקווה כיף עבור פלוגה מרבעון 20192
                  1,919                                      07.80.02.011,919הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס גוונים חסדאי יצחקהדפסת יומנים ומדבקות עבור תחנת זכרון יעקב מחוז חוףרבעון 20192
                  1,919                                      07.80.02.451,919הצעות מחיר/מסגרת זמןטרקטורוני דישון בע"מפעילות אתגריתרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.451,909הצעות מחיר/מסגרת זמןטרק ים אכזיבסיור לימודי קאסם - פעילות ימיתרבעון 20192
                  1,908                                      07.80.02.011,908הצעות מחיר/מסגרת זמןחכמת הבורקס - גבינאז'כיבודרבעון 20192
                  1,901                                      52.50.01.051,901מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מחולצותרבעון 20192
                  1,901                                      07.80.02.451,901מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות - תחנת חיפהרבעון 20192
                  1,800                                      52.50.01.051,900מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"משכירת הסעים במסגרת פרויקט רבעון 20192
                  1,900                                      07.80.02.011,900הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודת אכסניות נוערטיול יחידהרבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.291,900מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורהרבעון 20192
                  1,900                                      07.80.02.011,900הצעות מחיר/מסגרת זמןמצפה ענבה בע"מ סיור לימודי מחלקת תכנון הדרכהרבעון 20192
                  1,898                                      07.80.02.111,898מפ/ מכרז פומביאביזר סנטר סחר 2002 בע"מוילונות לתחנת מעלותרבעון 20192
                  1,891                                      07.80.02.011,892הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20192
                  1,889                                      07.80.02.451,889מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות סיור תחנת חיפהרבעון 20192
                  1,881                                      07.80.02.571,881מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור מוקד 110רבעון 20192
                  1,881                                      07.80.02.091,881מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגן עבור עמדת שמירה בבסיס צוחררבעון 20192



                  1,881                                      07.80.02.011,881הצעות מחיר/מסגרת זמןחוסייסי נורה - המטבח של נורהארוחה במסעדהרבעון 20192
                  1,881                                      07.80.02.011,881הצעות מחיר/מסגרת זמןאורוות הברון מרכז תיירות בע"מארוחה במסעדהרבעון 20192
                  1,880                                      07.80.02.451,880פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי יחידת יח"ס רבעון 20192
                  1,872                                      07.80.02.311,872הצעות מחיר/מסגרת זמןעזריאל ע.י סחר ושווקהרחקת יונים מסככת המסוקיםרבעון 20192
                  1,872                                      07.80.02.311,872הצעות מחיר/מסגרת זמןמושליון חמצן ירושליםרכש מיכלי גז חד פעמירבעון 20192
                  1,872                                      07.80.02.011,872הצעות מחיר/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםשירותי הדפסהרבעון 20192
                  1,871                                      07.80.02.011,872מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לשוטרים את"ן ת"ארבעון 20192
                  1,871                                      07.80.02.451,871הצעות מחיר/מסגרת זמןרואים עולם צילום ואלקטרמצלמהרבעון 20192
                  1,870                                      07.80.02.291,870הצעות מחיר/מסגרת זמןשיפודי הכיכר בע"מארוחת סיכום תכנית ברקרבעון 20192
                  1,866                                      07.80.02.251,866הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)ציוד פזיותרפיהרבעון 20192
                  1,865                                      07.80.02.221,865הצעות מחיר/מסגרת זמןאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מלחצן PTT לאופנוערבעון 20192
                  1,860                                      07.80.02.101,860הצעות מחיר/מסגרת זמןביפר תקשורת ישראל בע"מהעתקת מערכת כורזית פירוק והתקנהרבעון 20192
                  1,860                                      07.80.02.011,860מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגליםרבעון 20192
                  1,848                                      07.80.02.311,848הצעות מחיר/מסגרת זמןאי אל מדי מרקט בע"ממשחה אנטיספטית לטיפול בפצעים של בערבעון 20192
                  1,848                                      07.80.02.221,848הצעות מחיר/מסגרת זמןאלכס רד בע"מצנטריפוגותרבעון 20192
                  1,837                                      07.80.02.451,837מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות - ימ"ר מחוז חוףרבעון 20192
                  1,766                                      52.50.03.061,826מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשברבעון 20192
                  1,825                                      07.80.02.091,825הצעות מחיר/מסגרת זמןטכנו רוני בע"מתיקון והחלפת סוללה למברגה נטענת עבור צוות בינוי מגרבעון 20192
                  1,824                                      07.80.02.111,824הצעות מחיר/מסגרת זמןאול סאל טרדינג ירושלים בע"מכלי מטבח עבור מטבחון לשכת ררבעון 20192
                  1,823                                      07.80.02.311,823הצעות מחיר/מסגרת זמןקיוב פוד בע"מראשייה וסל מיספוא לסוסרבעון 20192
                  1,821                                      07.80.02.021,821הצעות מחיר/מסגרת זמןגולדמן יבוא בלעדי בע"מנעל בטיחות לפרשרבעון 20192
                  1,820                                      07.80.02.311,820הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרינה הכחולההעלאה, הורדה וניקוי תחתית לכלי שייטרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.011,820הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודת אכסניות נוערסיור לימודי את"ל לצפוןרבעון 20192
                  1,814                                      07.80.02.311,814הצעות מחיר/מסגרת זמןהכל לחייל ולמטייל בע"מחולצות עבור יס"מ חירוםרבעון 20192
                  1,814                                      07.80.02.011,814מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משי מצטייני שומרוןרבעון 20192
                  1,814                                      07.80.02.411,814הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מתיקון מחשברבעון 20192
                  1,814                                      07.80.02.221,814מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מהזמנת כרטיסי פרינט ללא פס מגנטי רבעון 20192
                  1,802                                      07.80.02.011,802מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מגליל לימנציהרבעון 20192
                  1,801                                      07.80.02.011,801מפ/ מכרז פומביפרלינה - שקד עינתרכש תשורה עבור סגל מתנדב שפלהרבעון 20192
                  1,801                                      07.80.02.011,801הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שלומי בע"מתשורות - אג"מ מחוז חוףרבעון 20192
                  1,350                                      07.80.02.011,800הצעות מחיר/מסגרת זמןמטיקס פיינטבול בע"מסדנא נערי מילה חנה ישראלירבעון 20192
                  1,800                                      07.80.02.011,800הצעות מחיר/מסגרת זמןתמר ונתנאלזמרת לטקס עצמאותרבעון 20192
                  1,800                                      07.80.02.091,800הצעות מחיר/מסגרת זמןעבודות עפר  (עכאשה חוסיין)עבודות גינוןרבעון 20192
                  1,800                                      07.80.02.251,800הצעות מחיר/מסגרת זמןד"ר יוסף זוהרהרצאהרבעון 20192
                  1,800                                      07.80.02.311,800הצעות מחיר/מסגרת זמןליאת לומברזושירותי צילוםרבעון 20192
                  1,800                                      07.80.02.011,800מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגבררכש תשורה למתנדבי בסיס ענתותרבעון 20192
                  1,798                                      07.80.02.451,798מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מחולצות לאימונים עבור מתקן רבעון 20192
                  1,792                                      07.80.02.311,790מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקות לעגלה נגררת יח' חילוץרבעון 20192
                  1,790                                      07.80.02.291,790הצעות מחיר/מסגרת זמןניהול מסעדות בע"מ 443ארוחהרבעון 20192
                  1,788                                      07.80.02.411,788הצעות מחיר/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מתיקון מדפסת כרטיסיםרבעון 20192
                  1,792                                      52.50.01.041,769מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מעבודות תשתית מחלקת שרטוט ימר מרכזרבעון 20192
                  1,793                                      07.80.02.511,769מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מ    הנגשת מבנים מלר"ת ירושליםרבעון 20192
                     761                                      07.80.02.011,761הצעות מחיר/מסגרת זמןמרום בע"מתיקי נשיאה לכלי נגינהרבעון 20192
                  1,760                                      07.80.02.011,760הצעות מחיר/מסגרת זמןעמותת  "שכולו טוב "תשורות לחג הפסחרבעון 20192
                  1,755                                      07.80.02.011,755הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן סיאני-מהנדס חשמלמשפ שכולות מחוז מרכזרבעון 20192
                  1,755                                      52.50.01.051,755מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהלימוד נהיגהרבעון 20192
                  1,755                                      07.80.02.251,755הצעות מחיר/מסגרת זמןממאדור.קום בע"מ (בבית המשקם)עיצוב והדפסת אלבום למשפחת החללרבעון 20192
                  1,755                                      07.80.02.251,755הצעות מחיר/מסגרת זמןאקו צ'ק בע"מסקר מקדים למעבת מז"פרבעון 20192
                  1,755                                      07.80.02.011,755הצעות מחיר/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מהדפסה על רולאפרבעון 20192
                  1,755                                      07.80.02.251,755הצעות מחיר/מסגרת זמןסופרגום (1983) בעממעמד שדרית ביה"ס ישובים מגרבעון 20192
                  1,755                                      07.80.02.451,755מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים לשוטרים מצטיינים מחוזירבעון 20192
                  1,755                                      07.80.02.091,755הצעות מחיר/מסגרת זמןחב המשקם דרוםגינון מערך אווירי - חצוררבעון 20192
                  1,755                                      07.80.02.221,755הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן סיאני-מהנדס חשמלהזמנת שירות מהנדס חשמל לאירוע ערב רעיםרבעון 20192
                  1,755                                      07.80.02.091,755הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן סיאני-מהנדס חשמלאישור בודק מוסמך אירוע מצווהרבעון 20192
                  1,755                                      07.80.02.251,755הצעות מחיר/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מהפקת וידאו פרידהרבעון 20192
                  1,755                                      07.80.02.011,755הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז המרצים לישראל בע"מהרצאהרבעון 20192
                  1,755                                      07.80.02.311,755הצעות מחיר/מסגרת זמןיוסקוביץ שושנהסדנת תובעי רישוי אבטחהרבעון 20192
                  1,755                                      07.80.02.451,755מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20192
                  1,755                                      07.80.02.251,755הצעות מחיר/מסגרת זמןב.צ.ג. נכסים בע"מהרצאה בנושא מנהיגות עבור חינוך מגרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.571,750מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהיסעיםרבעון 20192
                  1,744                                      07.80.02.251,744מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורותרבעון 20192
                  1,740                                      07.80.02.011,740מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורות - תחנת נהריהרבעון 20192
                  1,732                                      07.80.02.461,732הצעות מחיר/מסגרת זמןמערכות בטיחות ג.י בע"מהסמכת נאמני בטיחות לעובדים בגובהרבעון 20192
                  1,720                                      07.80.02.011,720הצעות מחיר/מסגרת זמןקארשי אורגינלשי לשוטרי וקציני אח"מרבעון 20192
                  1,710                                      07.80.02.011,710הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ד רימון הפקות בע"מפעילות אתגריתרבעון 20192
                  1,708                                      07.80.02.011,708מח/ מכרז חשכ"לצילומעתיק בעמטונררבעון 20192
                  1,700                                      07.80.02.451,700מפ/ מכרז פומביקלמן ברמן בע"מדגליםרבעון 20192
                  1,700                                      07.80.02.511,700מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20192
                  1,700                                      07.80.02.011,700הצעות מחיר/מסגרת זמןסי אוף ספא עין גדייום כיףרבעון 20192
                  1,700                                      07.80.02.011,700הצעות מחיר/מסגרת זמןטרקטורוני דישון בע"מגיבוש טקרטורוניםרבעון 20192
                  1,700                                      07.80.02.011,700הצעות מחיר/מסגרת זמןטבריה ראנצ' בשרים בע"מארוחה בסיוררבעון 20192
                  1,698                                      07.80.02.561,698פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת מבנים חוף-רכישת קודנים לזיהוירבעון 20192
                  1,697                                      07.80.02.451,697מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20192
                  1,697                                      07.80.02.011,697מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמגן הוקרה עם הקדשה ותעודה עם מסגרת עבור שוטרי ימרבעון 20192
                  1,688                                      07.80.02.451,688מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור תחנת בית שמשרבעון 20192
                  1,685                                      07.80.02.311,685הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.כהן אלקטרוניקהסוללותרבעון 20192
                  1,683                                      07.80.02.251,683הצעות מחיר/מסגרת זמןענבה מנהלות שטח-בריימוק איילארוחת ערב בסדנארבעון 20192
                  1,680                                      07.80.02.311,680הצעות מחיר/מסגרת זמןפולאריס סולושיינס בע"מנ יסוי חגוריםרבעון 20192
                  1,674                                      07.80.02.311,674הצעות מחיר/מסגרת זמןשרגאי דגלים וסמלים_בעמדגליםרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.561,673מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורהעבור אימון יחידת החילוץרבעון 20192
                  1,670                                      07.80.02.091,670הצעות מחיר/מסגרת זמןאבו מוך גמילעבודות גינון באנדרטת מג"ברבעון 20192
                  1,667                                      07.80.02.011,667מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות - תחנת באקה (למתנדביםרבעון 20192
                  1,676                                      07.80.02.451,667מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מזירה מבודלת מגרש הרוסיםרבעון 20192
                  1,664                                      07.80.02.011,664הצעות מחיר/מסגרת זמןטלרז ל.א יבוא ושיווקשעון דיגיטלירבעון 20192
                  1,661                                      07.80.02.451,661פו/ פטור ועדהאיי.אס.פי פיטנסציוד לחדר כושר מחוז ירושליםרבעון 20192
                  1,650                                      07.80.02.011,650הצעות מחיר/מסגרת זמןתורה בציון אור עולםהרצאהרבעון 20192
                  1,650                                      07.80.02.311,650מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממכתביותרבעון 20192
                  1,697                                      07.80.02.461,650מפ/ מכרז פומביעמוס גזית בע"מטיפול תחזוקה לבלוני גז אתנולרבעון 20192
                  1,638                                      07.80.02.311,638מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מרכש תושרה עבור מתנדבי בסיס כרוזיםרבעון 20192
                  1,632                                      07.80.02.401,632הצעות מחיר/מסגרת זמןאוריקון בע"מרכש מדפסת מדבקותרבעון 20192
                  1,530                                      07.80.02.411,631מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש חומות אש כולל תחזוקה לרבעון 20192
                  1,626                                      07.80.04.811,626הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטהדפסותרבעון 20192
                  1,621                                      07.80.02.011,621הצעות מחיר/מסגרת זמןשרותי חוף חנניה בע"םפעילות גיבושרבעון 20192



                  1,619                                      07.80.02.011,620הצעות מחיר/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"מהדפסת תמונות פרספקסרבעון 20192
                  1,615                                      07.80.02.451,615הצעות מחיר/מסגרת זמןהום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"משואב אבקרבעון 20192
                  1,615                                      07.80.02.311,615הצעות מחיר/מסגרת זמןאל בי אל טריידינג בע"מאקדח דלק לסככת המסוקיםרבעון 20192
                  1,612                                      07.80.02.221,612מש/ מכרז שב"סספרותק  תרבות ישראליתרכש ספרים מקצועיים לתוכנת עריכהרבעון 20192
                  1,610                                      07.80.02.011,610הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מאירוח משלחת מפכ"ל מוסקבהרבעון 20192
                  1,602                                      07.80.02.251,602מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורספרות מקצועיתרבעון 20192
                  1,267                                      52.50.01.051,600מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"משכירת היסעיםרבעון 20192
                  1,600                                      07.80.02.211,600הצעות מחיר/מסגרת זמןמשף אספקה טכנית בע"מרכישת בריחיםרבעון 20192
                  1,317                                      52.50.01.051,599מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעים של קורס פיקודי למטרת סיוררבעון 20192
                  1,593                                      52.50.01.051,597מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מהסעים ליום הסייר הארצירבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.311,597מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מהסעים ליום הסייר הארצירבעון 20192
                  1,595                                      07.80.02.011,595מפ/ מכרז פומבימלכות וקסברגר בע"מתשורותרבעון 20192
                  1,591                                      07.80.02.011,591מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסות ימר מרכזרבעון 20192
                  1,060                                      07.80.02.311,590מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"מתחזוקת מכשירי תמי 4רבעון 20192
                  1,500                                      52.50.01.201,590מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלייעוץ נגישות ואישור- ג'אסר ארבעון 20192
                  1,590                                      52.50.01.201,590מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלייעוץ נגישות ואישור- ג'אסר ארבעון 20192
                  1,580                                      07.80.02.011,580הצעות מחיר/מסגרת זמןשורץ יהודהפרחים לאירוערבעון 20192
                  1,580                                      07.80.02.411,580הצעות מחיר/מסגרת זמןעיצוב עיסקי בע"מחידוש רשיון פונטרבעון 20192
                  1,580                                      07.80.02.311,580מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקרכש תשורה למחלקת ישובים ומתנדבים מגרבעון 20192
                  1,579                                      07.80.02.451,579הצעות מחיר/מסגרת זמןאופיס 3000 בע"ממצלמה לדוברות מחוז מרכזרבעון 20192
                  1,606                                      07.80.02.221,578מפ/ מכרז פומביעין דור מערכות 2009 בע"מתיקון מנדףרבעון 20192
                  1,577                                      07.80.02.011,577מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורה ירושליםרבעון 20192
                  1,575                                      07.80.02.011,575הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב מוני בע"ממארז יין לימ"ס מג"ב דרום.רבעון 20192
                  1,350                                      07.80.02.421,568הצעות מחיר/מסגרת זמןלהדרס בע"מ (אל גאוצ'ו)ארוחת ערב לנציגיםרבעון 20192
                  1,565                                      07.80.02.251,565מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכש של גלגלי גומי עבור אימוני הדרכה בבהרבעון 20192
                  1,560                                      07.80.02.011,560הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מעציצים עבור לשכת ר' את"לרבעון 20192
                  1,556                                      07.80.02.091,556מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והרכבת מזגן חדר נהגים מטארבעון 20192
                  1,556                                      07.80.02.011,556הצעות מחיר/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"ממדבקות קב"טרבעון 20192
                  1,556                                      07.80.02.411,556הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מרכש מסכי "17רבעון 20192
                  1,556                                      07.80.02.301,556מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהעצים ולבידיםרבעון 20192
                  1,550                                      07.80.02.451,550הצעות מחיר/מסגרת זמןזיק-אור מוצרי חשמלמכונות קפהרבעון 20192
                  1,548                                      07.80.02.111,548מפ/ מכרז פומביאביזר סנטר סחר 2002 בע"מווילונות עבור מג"ברבעון 20192
                  1,544                                      07.80.02.311,544הצעות מחיר/מסגרת זמןפוראקטיבמשקפי שמש למתפארבעון 20192
                  1,544                                      07.80.02.311,544הצעות מחיר/מסגרת זמןח. רוזנרתיקון בלון תאורהרבעון 20192
                  1,544                                      07.80.02.311,544הצעות מחיר/מסגרת זמןל.כ.בע"מנוזל מסיר שומנים לרובוטיםרבעון 20192
                  1,540                                      07.80.02.011,540הצעות מחיר/מסגרת זמןעמדי ארזמארז מתוקים עבור אגף השיטוררבעון 20192
                  1,537                                      07.80.02.221,537הצעות מחיר/מסגרת זמןאזטק טכנולוגיות בע"ממצגתרבעון 20192
                  1,536                                      07.80.02.011,536מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורתשורה עבור מסיימי קקצ ופומרבעון 20192
                  1,759                                      07.80.02.221,534פו/ פטור ועדהENFHEX ENFSIמבחני מיומנותרבעון 20192
                  1,530                                      07.80.02.011,530פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה יס"מ מרחב דןרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.251,529הצעות מחיר/מסגרת זמןג'רוסלם פוסטמנוי עיתוןרבעון 20192
                  1,521                                      07.80.02.401,521מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןאוזניות בלוטוס בצבע שחור עבור מחסן מקרבעון 20192
                  1,521                                      07.80.02.341,521הצעות מחיר/מסגרת זמןצילום דניצילום מגנטיםרבעון 20192
                  1,521                                      07.80.02.011,521הצעות מחיר/מסגרת זמןאריאל אברהם /רויטלמדבקות לרכב, תמונה אומנותיתרבעון 20192
                  1,515                                      07.80.02.311,515מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מסרטי סימוןרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.311,512הצעות מחיר/מסגרת זמןאיימול"ס ישראל בע"ממיתוג עמדת משטרהרבעון 20192
                  1,509                                      07.80.02.091,509מש/ מכרז שב"סתריסי רפיהתקנת חלון דו כנפי מחוז מרכזרבעון 20192
                  1,507                                      07.80.02.221,507הצעות מחיר/מסגרת זמןספיר ספרינט בע"מרכש מדבקות ורדיד/סליל מדבקות למרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.011,501מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מכנס מקצועי את"ן מרכזרבעון 20192
                  1,501                                      07.80.02.011,501מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20192
                  1,501                                      07.80.02.251,501הצעות מחיר/מסגרת זמןמישלב קורסים בע"מיוסף כחלון בינוי דרום קורס אחזקת מבניםרבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.451,500הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"מא. גיבוש ימ"ררבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמטיקס פיינטבול בע"מכדורי פיינטבול לים ילק"מרבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.291,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיאל מפעלי נופש ותרבות בע"מפעילות סוף קורסרבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןעמותת יפת"ח היכל התרבותשימוש באולם - מרחב מנשהרבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.451,500מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "טקס מצטיינים עצמאות מחוז מרכזרבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.291,500הצעות מחיר/מסגרת זמןעל חבלים בע"מפעילות סוף קורסרבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.291,500הצעות מחיר/מסגרת זמןקפסולה שיווק יצירתי בעממופערבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.291,500הצעות מחיר/מסגרת זמןנילמט השקעות בע"מטיול למחלקהרבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמינימרקט דגשכיבודים להרמת כוסית מת"ח לודרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןקבסה פנחס רפאל- מסר אחדכנס תחבורהרבעון 20192
                  1,414                                      52.50.01.051,500מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןהדס בן אליהוהרצאהרבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןספייס אמונים בע"מפרידה מק' אג"מרבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.451,500הצעות מחיר/מסגרת זמןעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מערכות למידהרבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.451,500הצעות מחיר/מסגרת זמןויליג' השקעות אילת בע"מערב יחידהרבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקיים פאסיפיק שיווקתיקים עבור מתנדבי טמרהרבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי נסטל - ירמיאן אביטלגלגלי אבלרבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןטבריה ראנצ' בשרים בע"מארוחה יחץ גולןרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.571,500מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעיםרבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מדגלי לאום אירוע בר מצווהרבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןבנידיק יצחק - חוות סוסים הקקטוסגיבוש מתנדבי מודיעין עיליתרבעון 20192
                  1,500                                      07.80.02.011,500מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורהרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.381,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמוקמל מיכהכנס בחירות - אג"מ שומרוןרבעון 20192
                  1,495                                      07.80.02.411,495הצעות מחיר/מסגרת זמןהדר סוכנות לצרכי צילוםרשיון לתוכנה מצלמה NIKON CONTROL PRO2רבעון 20192
                  1,490                                      07.80.02.011,490הצעות מחיר/מסגרת זמןנספרסו ישראל בע"ממכונת קפהרבעון 20192
                  1,485                                      07.80.02.011,485מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מספריםרבעון 20192
                  1,480                                      07.80.02.011,480הצעות מחיר/מסגרת זמןמערכות בטיחות ג.י בע"מהשתלמות עבודה בגובהרבעון 20192
                  1,470                                      07.80.02.091,474הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן שאול - מסגריית כפר ויתקיןשכפול מפתחות בנעוריםרבעון 20192
                  1,474                                      07.80.02.221,474הצעות מחיר/מסגרת זמןראש אלקטרואופטיקה בע"ממשקפי מגןרבעון 20192
                  1,181                                      07.80.02.011,474הצעות מחיר/מסגרת זמןסמינר הקיבוציםכיתה לסדנהרבעון 20192
                  1,467                                      07.80.02.011,467מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מסיור לימודי משלטרבעון 20192
                  1,369                                      07.80.02.311,463מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון חדר מפקד מרחב חברוןרבעון 20192
                  1,463                                      07.80.02.451,463מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורמפות כלי עזר מרכזרבעון 20192
                  1,463                                      07.80.02.251,463הצעות מחיר/מסגרת זמןאקו צ'ק בע"מסקר מקדים למעבת מז"פרבעון 20192
                  1,463                                      07.80.02.401,463הצעות מחיר/מסגרת זמןהד פוניקס בע"מספוגים לאוזניותרבעון 20192
                  1,463                                      07.80.02.311,463הצעות מחיר/מסגרת זמןארגזי נשיאה בעמארגז שניאהרבעון 20192
                  1,463                                      07.80.02.251,463הצעות מחיר/מסגרת זמןקל גב סחר בע"מתיקי גב למחשבי צריבהרבעון 20192
                  1,463                                      07.80.02.011,463מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20192
                  1,250                                      07.80.02.171,463הצעות מחיר/מסגרת זמןלוי ג'יימס אלגורדמדריךרבעון 20192
                  1,463                                      07.80.02.451,463מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים ממ"ר שפלהרבעון 20192
                  1,463                                      07.80.02.451,463מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים- מרחב מנשהרבעון 20192



                  1,463                                      07.80.02.011,463מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מכרטיס מגנטירבעון 20192
                  1,457                                      07.80.02.131,457הצעות מחיר/מסגרת זמןגרין מוטורס א. בע"מרכב חשמלי לטובת אורויזיוןרבעון 20192
                  1,452                                      07.80.02.011,452הצעות מחיר/מסגרת זמןשרותי חוף חנניה בע"םפעילות גיבוש מחלקתיתרבעון 20192
                  1,451                                      07.80.02.311,451הצעות מחיר/מסגרת זמןאלבז מישל ניסיםערכות קפה עבור בח"מ צפוןרבעון 20192
                  1,450                                      07.80.02.011,450הצעות מחיר/מסגרת זמןמורנו שמואל, הנחיות- דרך עמיהרצאהרבעון 20192
                  1,350                                      07.80.02.291,450הצעות מחיר/מסגרת זמןדור מושב עובדים בע"מטיול למחלקהרבעון 20192
                  1,450                                      07.80.02.111,450הצעות מחיר/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכניכיריים +תנוררבעון 20192
                  1,450                                      07.80.02.111,450הצעות מחיר/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכניכיירים+תנור תחנת אום אל פחםרבעון 20192
                  1,167                                      52.50.01.051,450מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהסעה מירושלים לחברון ובחזרהרבעון 20192
                  1,440                                      07.80.02.251,440הצעות מחיר/מסגרת זמןחברותא-המרכז למודעות יהודיתהשכרת מקום לימי עיוןרבעון 20192
                  1,440                                      07.80.02.251,440הצעות מחיר/מסגרת זמןחושן חינוך ושינויהזמנה בדיעבד - הרצאה עבור חינוך מגברבעון 20192
                  1,440                                      07.80.02.011,440הצעות מחיר/מסגרת זמןעיר השעשועים בע"מהזמנה בדיעבד - נערימילה תל אביברבעון 20192
                  1,224                                      07.80.02.011,440הצעות מחיר/מסגרת זמןקייקי מעיין הגושריםסיור לימודירבעון 20192
                  1,439                                      07.80.02.301,439מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20192
                  1,439                                      07.80.02.251,439הצעות מחיר/מסגרת זמןטים ציוד טלויזיהקלטותרבעון 20192
                  1,439                                      07.80.02.251,439הצעות מחיר/מסגרת זמןרבידים המרכז לחינוךליווי שבוע כשירות ערכית עבור ימרבעון 20192
                  1,433                                      07.80.02.311,433הצעות מחיר/מסגרת זמןפגסוס-בר קרולינה הילדהשיפוץ אלהרבעון 20192
                  1,654                                      07.80.02.011,414הצעות מחיר/מסגרת זמןמורנו שמואל, הנחיות- דרך עמיהרצאהרבעון 20192
                     829                                      07.80.02.011,411הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיטה בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20192
                  1,409                                      07.80.02.451,409מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מרכש ריהוט למשל"טרבעון 20192
                  1,404                                      07.80.02.111,404מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמחברות עבור לשכת מפקד מגרבעון 20192
                  1,404                                      07.80.02.211,404הצעות מחיר/מסגרת זמןהשחזות בניראש כרסוםרבעון 20192
                  1,404                                      07.80.02.011,404הצעות מחיר/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלסיכות דש יזכוררבעון 20192
                     -                                      07.80.02.311,404הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מדיסקוןקי למומרבעון 20192
                  1,404                                      07.80.02.011,404מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"משירבעון 20192
                  1,404                                      07.80.02.011,404הצעות מחיר/מסגרת זמןיתדות תשמו בעממנוי עיתוןרבעון 20192
                  1,404                                      07.80.02.011,404הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו 21 ג.ר. (2012) בע"מקריינותרבעון 20192
                  1,404                                      07.80.02.091,404מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והרכבה 2 מזגנים בבסיס מכביםרבעון 20192
                  1,400                                      07.80.02.451,400הצעות מחיר/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"משירותי דפוסרבעון 20192
                  1,400                                      07.80.02.011,400הצעות מחיר/מסגרת זמןפיסטשיו בע"מ (פיצה פושקה)פיצהרבעון 20192
                  1,400                                      07.80.02.011,400הצעות מחיר/מסגרת זמןאחדות בית חרושת לטחינהשי לפסח שוטרי מודיעין עיליתרבעון 20192
                  1,399                                      07.80.02.461,399הצעות מחיר/מסגרת זמןשורץ יהודהפרחים לאירוערבעון 20192
                  1,397                                      07.80.02.011,397הצעות מחיר/מסגרת זמןבראל מאור דוד - בי סי פיפרליניםרבעון 20192
                  1,390                                      07.80.02.311,390הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ע.ל. ציוד ספורט ואקסטרים בע"מהזמנת חליפה קצרה לרוכב אופנוע יםרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.011,387הצעות מחיר/מסגרת זמןטופ אתגרים (2013) אילתפעילות אתגרית עבור כפרי שרון מגרבעון 20192
                  1,375                                      07.80.02.381,375הצעות מחיר/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.כיבודרבעון 20192
                  1,369                                      07.80.02.011,369מפ/ מכרז פומביגיפטק מתנות ומוצרי פרסוםתשורותרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.451,367פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי תחנת שכונותרבעון 20192
                  1,387                                      07.80.02.311,361מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון כניסה ראשית צס"מ חוףרבעון 20192
                  1,388                                      07.80.02.311,361מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת כפר סבארבעון 20192
                  1,360                                      07.80.02.011,360הצעות מחיר/מסגרת זמןצ.ר מחוץ לקופסא בע"מסדנהרבעון 20192
                  1,356                                      07.80.02.221,356הצעות מחיר/מסגרת זמןחן שמואלציוד מעבדהרבעון 20192
                  1,356                                      07.80.02.011,356הצעות מחיר/מסגרת זמןהמודיע בע"ממנוי עיתוןרבעון 20192
                  1,352                                      07.80.02.251,352הצעות מחיר/מסגרת זמןפרופיט פרסום וספורט 2000 בע"מפלסטר חבישה אנדורה טייפ רבעון 20192
                     -                                      07.80.02.011,351פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי אמ"ש מחוזירבעון 20192
                  1,347                                      07.80.02.131,347הצעות מחיר/מסגרת זמןמאירס_שווק בעמתיקון מכונת פירוקרבעון 20192
                  1,338                                      07.80.02.111,338הצעות מחיר/מסגרת זמןינון אפיקים בע"מהשלמת עלי מטבחרבעון 20192
                  1,337                                      07.80.02.251,337מש/ מכרז שב"סספרותק  תרבות ישראליתרכש ספרות מקצועית עבור בהרבעון 20192
                  1,334                                      07.80.02.091,334הצעות מחיר/מסגרת זמןפנחס היישריק בע"מהתקנת שלטים לשער בבית דגןרבעון 20192
                  1,331                                      07.80.02.011,331מפ/ מכרז פומבינאומבורג ודרורי בע"מתשורות עבור משלחת יוניטי רוכבי אופנייםרבעון 20192
                  1,162                                      07.80.02.311,328הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילוןרכש עבור ילקמ שוטףרבעון 20192
                  1,326                                      52.50.01.051,326הצעות מחיר/מסגרת זמןאדיב שירותי אירוח בע"מארוחת צהריים למנהלתרבעון 20192
                     430                                      07.80.02.311,322אא/ אישור אוצראיטייפ-אומניטק בע"משרותי תימלול למכרזרבעון 20192
                  1,320                                      07.80.02.011,320פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי- מרחב שומרוןרבעון 20192
                  1,320                                      07.80.02.011,320מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברחותמות עבור אנשי מינהל היועמרבעון 20192
                  1,316                                      07.80.02.021,316הצעות מחיר/מסגרת זמןרומן - רמת גן (1998) בע"מעניבהרבעון 20192
                  1,316                                      07.80.02.011,316הצעות מחיר/מסגרת זמןטריקלי 3000 בע"מתשורה - מחוז חוףרבעון 20192
                  1,311                                      07.80.02.311,311מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהפוטר רוטור לחטיבה טקטית רבעון 20192
                  1,310                                      07.80.02.311,310מש/ מכרז שב"סתריסי רפירכש חלונות לאוטובוס עבור אימוני הדרכה בבהרבעון 20192
                  2,600                                      07.80.02.011,300הצעות מחיר/מסגרת זמןמליחי אבשלום -מגנטיסצילום מגנטים יום המעשים הטוביםרבעון 20192
                  1,300                                      07.80.02.451,300מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20192
                  1,371                                      07.80.02.011,300מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה ערב גיבושרבעון 20192
                  1,299                                      07.80.02.011,299הצעות מחיר/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.כיבודרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.451,299פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  1,298                                      07.80.02.381,298מפ/ מכרז פומביהפיגרףמכתבייה לכנס סיכום בחירותרבעון 20192
                  1,287                                      52.50.01.051,287מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות לחג הפסחרבעון 20192
                  1,211                                      07.80.02.451,287הצעות מחיר/מסגרת זמןאי פרינט צילומים והעתקות בע"מקאפה+ פוסטררבעון 20192
                  1,287                                      07.80.02.011,287מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"משי לקק"צרבעון 20192
                  1,071                                      07.80.02.091,285פו/ פטור ועדהוימאזור בעמשלטים עבור שער חשמלי מחוז יםרבעון 20192
                  1,282                                      07.80.02.011,282הצעות מחיר/מסגרת זמןבורג המפרץ בע"מערכת קפה - מחוז חוףרבעון 20192
                  1,280                                      07.80.02.451,280הצעות מחיר/מסגרת זמןשרותי חוף חנניה בע"םפעילות גיבוש כנארבעון 20192
                  1,278                                      07.80.02.011,278הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןעבודות פרזול עוטף י-םרבעון 20192
                  1,275                                      07.80.02.011,275מפ/ מכרז פומביקלמן ברמן בע"מדגלים עבור מג"ב מרכזרבעון 20192
                  1,260                                      07.80.02.451,260הצעות מחיר/מסגרת זמןפרי הדימיון ב"ש בע"מכלכלהרבעון 20192
                  1,260                                      07.80.02.011,260הצעות מחיר/מסגרת זמןפרידריך אחיעד הפקותמדריךרבעון 20192
                  1,260                                      07.80.02.451,260הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי נסטל - ירמיאן אביטלעציצים למסיימי קורס קציניםרבעון 20192
                  1,256                                      07.80.02.381,256מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מהשכרת כ"ר לבחירותרבעון 20192
                  1,253                                      07.80.02.311,253הצעות מחיר/מסגרת זמןאשדוד ים בע"מהזמנת פנדר חרטוםרבעון 20192
                  1,250                                      07.80.02.451,250פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי יח"ס 1 איילוןרבעון 20192
                  1,249                                      07.80.02.451,250הצעות מחיר/מסגרת זמןטסה שוקולד בע"מאריזות חג ראש השנהרבעון 20192
                  1,228                                      07.80.02.311,229הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)כדורי טניסרבעון 20192
                  1,229                                      07.80.02.091,229מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והרכבת מזגן בתחנת מוריהרבעון 20192
                  1,231                                      52.50.01.031,225מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאטו"ב הר חוצביםרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.291,222הצעות מחיר/מסגרת זמןאתרוג שפע יזמות עיסקית בע"מתשמישי קדושהרבעון 20192
                  1,218                                      07.80.02.011,218מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורהרבעון 20192
                  1,210                                      07.80.02.011,210פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםהשתתפות בנות שירות לאומי ביום השוטררבעון 20192
                  1,200                                      07.80.02.011,200הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון ון ליר בירושליםשכירת אולםרבעון 20192
                  1,200                                      07.80.02.011,200הצעות מחיר/מסגרת זמןאבי אוחיוןתמונותרבעון 20192
                  1,050                                      52.50.01.041,200מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנימכשיר פלאפון SAMSUNG GALAXY A7רבעון 20192
                  1,200                                      07.80.02.011,200הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון ון ליר בירושליםהשכרת מקוםרבעון 20192
                  1,200                                      07.80.02.461,200מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מערכת למידהרבעון 20192
                  1,088                                      07.80.02.291,197מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20192
                  1,193                                      07.80.02.011,193הצעות מחיר/מסגרת זמןפיצ'ונקה בע"מפרידה ממ' ימר מחוז מרכזרבעון 20192



                  1,193                                      07.80.02.011,193הצעות מחיר/מסגרת זמןרול הדפסות בע"מתג + שרוךרבעון 20192
                  1,193                                      07.80.02.011,193מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסות עבור תחנת חדרהרבעון 20192
                  1,189                                      07.80.02.021,189הצעות מחיר/מסגרת זמןאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"ממסכת פניםרבעון 20192
                  1,184                                      07.80.02.221,184הצעות מחיר/מסגרת זמןמערכות בטיחות ג.י בע"מערכת בטיחות לרשמים בעטרותרבעון 20192
                  1,176                                      07.80.02.011,176הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ד.י טוקופיה בע"מארוחת צהרייםרבעון 20192
                  1,173                                      07.80.02.011,173הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20192
                  1,106                                      07.80.02.311,170המ/ הצעת מחירניטל וטרינריה בע"מטיפול רפואי לבע"חרבעון 20192
                  1,170                                      07.80.02.041,170הצעות מחיר/מסגרת זמןסי אי פי בע"מ - מבושלתאספקת חמגשיות ללא גלוטןרבעון 20192
                  1,170                                      07.80.02.011,170מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20192
                     468                                      07.80.02.221,170הצעות מחיר/מסגרת זמןכספות חצורתיקון כספתרבעון 20192
                  1,170                                      07.80.02.311,170מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מדגליםרבעון 20192
                  1,170                                      07.80.02.311,170הצעות מחיר/מסגרת זמןאורלי ורדי-SPS אולפנים למוזיקההכנת פלייבק המנון שחקיםרבעון 20192
                  1,170                                      07.80.02.311,170מח/ מכרז חשכ"לשמיר מערכות ומפעלים בע"משליחת מסרונים לאזרח משלט מרכזרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.031,170הצעות מחיר/מסגרת זמןעמידר בע"מהשתתפות ועד בית תיקוןרבעון 20192
                     993                                      07.80.02.011,170מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מסבלים עבור מטא"ר י-םרבעון 20192
                  1,170                                      52.50.01.051,170הצעות מחיר/מסגרת זמןפלפל דיי ג'יי/קיסוס משהצילום מגנטים ללא הגבלהרבעון 20192
                  1,170                                      07.80.02.311,170הצעות מחיר/מסגרת זמןגורדון גז וחימקלים בע"מהליום עבור מכמש מג"ב לכבוד ביקור הנשיארבעון 20192
                  1,165                                      07.80.02.311,165מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימייםרבעון 20192
                  1,158                                      07.80.02.011,158הצעות מחיר/מסגרת זמןשקדיה גבע תעשיות בע"מתשורות - טיול ביקורתרבעון 20192
                  1,158                                      07.80.02.291,158מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20192
                  1,179                                      07.80.02.511,157מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהנגשה תחנת נתניהרבעון 20192
                  1,172                                      07.80.02.311,157מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקודן במעלה אדומיםרבעון 20192
                  1,151                                      07.80.02.011,151מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטייניםרבעון 20192
                  1,150                                      07.80.02.451,150הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו רעות - עמותת רעותזרים מתוקיםרבעון 20192
                  1,150                                      07.80.02.011,150הצעות מחיר/מסגרת זמןלביא אושר פני - דודאכיבוד הרמת כוסיתרבעון 20192
                  1,150                                      07.80.02.011,150הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ח.צינו מכונות ומוצרי קפהמכונת קפהרבעון 20192
                  1,142                                      07.80.02.011,142מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20192
                  1,141                                      07.80.02.451,141מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשוורת לת .מגדל העמקרבעון 20192
                  1,140                                      07.80.02.171,140הצעות מחיר/מסגרת זמןמאץ מור ינהול מסעדות בע"מאירוח נציגים מחו"לרבעון 20192
                  1,135                                      07.80.02.451,135הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"ממשפרים מתחלפיםרבעון 20192
                  1,135                                      07.80.02.011,135הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"ממתקן מספרים מתחלפים רק קדמירבעון 20192
                  1,135                                      07.80.02.011,135הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"ממתקן החלפת מספרים מפקד מגרבעון 20192
                  1,134                                      07.80.02.011,134הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"מא. צהרייםרבעון 20192
                  1,130                                      07.80.02.311,130הצעות מחיר/מסגרת זמןצחובויסמלים עבור חטיבת האבטחהרבעון 20192
                  1,123                                      07.80.02.011,123הצעות מחיר/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"מרכש עבור בסיס מתנדבים חוף אשקלוןרבעון 20192
                  1,111                                      07.80.02.011,112הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)טורניר מיל"ה- גביעים + מדליותרבעון 20192
                  1,112                                      07.80.02.221,112הצעות מחיר/מסגרת זמןגפן שירותי אלקטרוניקהכיול ציוד מעבדהרבעון 20192
                  1,111                                      07.80.02.011,111הצעות מחיר/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.אירוע פרידה מר' את"לרבעון 20192
                  1,110                                      07.80.02.221,110הצעות מחיר/מסגרת זמןל.כ.בע"מדרמלרבעון 20192
                  1,105                                      07.80.02.011,105פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםטיול יחידהרבעון 20192
                  1,100                                      07.80.02.011,100הצעות מחיר/מסגרת זמןשוהם הפקות - עזרא ליטלהדפסת תמונות - מחוז חוףרבעון 20192
                  1,100                                      52.50.01.201,100מש/ מכרז שב"סתריסי רפיהחלפת חלון מבנה אג"מ תחנת פתח תקווהרבעון 20192
                  1,100                                      07.80.02.011,100פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה יח"ס 2 בני ברקרבעון 20192
                  1,100                                      07.80.02.011,100הצעות מחיר/מסגרת זמןסוכות עיר הקודשעיצוב לטקסים ואירועים - מכללה לאומית לשוטריםרבעון 20192
                  1,089                                      07.80.02.311,089מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקבטייה תחנת שרת תל אביברבעון 20192
                  1,088                                      07.80.02.251,088הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון מכשיר כושר מחוז מרכזרבעון 20192
                  1,082                                      07.80.02.381,082מפ/ מכרז פומביאגם 2000מחברות לבחירותרבעון 20192
                     924                                      07.80.02.251,081הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז הישראלי לניהול בעסמינר מקצועי - חד יומי -אגף ההדרכהרבעון 20192
                  1,080                                      07.80.02.291,080הצעות מחיר/מסגרת זמןנ.א.ג ארבלסיור לימודירבעון 20192
                  1,080                                      07.80.02.011,080מפ/ מכרז פומביהפיגרףתשורות לפורשים אח"מ להברבעון 20192
                  1,080                                      07.80.02.291,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20192
                  1,078                                      52.50.03.061,078הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז למיפוי ישראלתצ"א כביש גישה נעוריםרבעון 20192
                  1,074                                      07.80.02.451,074הצעות מחיר/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"ממדבקות לתיקי חקירה -אח"מרבעון 20192
                  1,066                                      07.80.02.451,066הצעות מחיר/מסגרת זמןסוויט קפה בע"מ - קפית מעלה אדומיםיום האישה בנימיןרבעון 20192
                  1,053                                      52.50.01.051,053הצעות מחיר/מסגרת זמןציפור הנפש אומנות ישראלית בע"מתשורות לפסח יחידת תפעולרבעון 20192
                  1,053                                      07.80.02.311,053הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שלומי בע"משירות הדפסות - מחוז חוףרבעון 20192
                  1,053                                      07.80.02.011,053הצעות מחיר/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מהקלטת שיררבעון 20192
                  1,053                                      07.80.02.011,053מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורה עבור מג"ב חוףרבעון 20192
                  1,053                                      07.80.02.011,053הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטשילוט עבור סמ"ג ירושליםרבעון 20192
                  1,053                                      07.80.02.111,053הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטתמונותרבעון 20192
                     468                                      07.80.02.091,053הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת אלון בע"מאישור תקינות לדחסנית בבסיס מצודת אדומיםרבעון 20192
                  1,050                                      07.80.02.011,050הצעות מחיר/מסגרת זמןבית לוחמי הגטאותסדנא נערי מילה סאמי חמוד גולן צפוןרבעון 20192
                  1,050                                      07.80.02.011,050מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורות- שי לחג הפסחרבעון 20192
                  1,050                                      07.80.02.011,050הצעות מחיר/מסגרת זמןקרן קיימת לישראל- אגף חינוך ונוער יום עיון יחידת- יחדת המטה אגף ההדרכה רבעון 20192
                  1,050                                      07.80.02.311,050הצעות מחיר/מסגרת זמןחמד לחי מזון וציוד בעמרצועות לדורבנותרבעון 20192
                  1,048                                      07.80.02.011,049הצעות מחיר/מסגרת זמןצילומעתיק בעמתיקוןרבעון 20192
                  1,041                                      52.50.03.061,041הצעות מחיר/מסגרת זמןארגוטיים יעוץ ופתרוןייעוץ ארגונומי עבור מש"מ מטארבעון 20192
                  1,040                                      07.80.02.311,040הצעות מחיר/מסגרת זמןמנס קלאב-מתנות לגברשלטיםרבעון 20192
                  1,040                                      07.80.02.011,040הצעות מחיר/מסגרת זמןאיקו חמוי ובניוארוחה בטבע מינהל היועמ"ש רבעון 20192
                  1,039                                      07.80.02.011,039מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטייניםרבעון 20192
                  1,038                                      07.80.02.011,038מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהסולםרבעון 20192
                  1,034                                      07.80.02.011,034הצעות מחיר/מסגרת זמןמשק פרחים סעדה בע"מתשורות - מרחב מנשהרבעון 20192
                  1,030                                      07.80.02.311,030מפ/ מכרז פומביפריוטקס בע"ממקלות תאורה עבור מחוז ת"רבעון 20192
                  1,030                                      07.80.02.311,030מפ/ מכרז פומביפריוטקס בע"ממקל תאורהרבעון 20192
                  1,025                                      52.50.03.061,021מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממרכז מיון בכירים בני ברקרבעון 20192
                  1,021                                      07.80.02.311,021הצעות מחיר/מסגרת זמןעמיסל - עמית תעשיות בע"מרכישת מטענים וסוללות לשיטור הימירבעון 20192
                     935                                      07.80.02.011,020הצעות מחיר/מסגרת זמןקפית בגן2008 בע"מארוחת פרידה לרגל פרישהרבעון 20192
                  1,020                                      07.80.02.291,020הצעות מחיר/מסגרת זמןתיירות ניר דודסיכום תכנית ברקרבעון 20192
                  1,014                                      07.80.02.011,014הצעות מחיר/מסגרת זמןיוחנן בלייכרמבדקי מיוןרבעון 20192
                  1,008                                      07.80.02.011,009הצעות מחיר/מסגרת זמןאזטק טכנולוגיות בע"ממאגר תמונותרבעון 20192
                  1,002                                      07.80.02.011,002מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות למתנדבי בית שאןרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.011,001הצעות מחיר/מסגרת זמןטרק ים אכזיבסיור לימודי קאסם - פעילות ימיתרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.451,000מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות למצטיינים ממר שפלהרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.451,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקייקי מעיין הגושריםיום יחידה תחנת מודיעיןרבעון 20192
                  1,000                                      52.50.01.051,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת אחים גריל בר בע"מ - "כשר"ארוחת ערב תחנת אום אל פאחם מחוז חוףרבעון 20192
                     900                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןב.א.ז חקק - בתי קפה בע"מגיבוש לשכהרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.011,000מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורותרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהסמל - 8מחברות למת"ח רמלהרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.381,000הצעות מחיר/מסגרת זמןממתקי השלושה בע"מכלים לאירוח(חד פעמי)בחירות רבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.221,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרותם בטיחות בע"מהובלת כפפותרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעתיד לעםהרצאהרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרונן לויהקלטה באולפון יום העצמאות מרחב ירקוןרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעמותת  "שכולו טוב "רכש עבור תשורות יום העצמאות מתנדבי ניידת המשאלותרבעון 20192



                       45                                      52.50.03.061,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסות עבור מחוז מרכזרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.011,000מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורה למשתחרריםרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.111,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטשלטי זכוכית שולחנייםרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.451,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשיין אינטרנשיונל טרייד - שלם וקחכיבודים מרחב דןרבעון 20192
                  1,000                                      52.50.01.051,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.311,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמרעום דולפיןחגורה למאויימיםרבעון 20192
                  1,000                                      52.50.01.051,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאילת בע"מ 555ערב גיבושרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.461,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהסמל - 8הדפסת חוברתרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפיינטבול הגושריםפיינטבול הגושרים - חבלה שפלהרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.291,000הצעות מחיר/מסגרת זמןירין עסקי מזוןארוחת גיבושרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאופיר super - בן יהודהארז (יעקב)כיבודים למתנדבים את"ן ירקוןרבעון 20192
                     -                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת אחים גריל בר בע"מ - "כשר"סיור לימודי אגמ מרכזרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.011,000מפ/ מכרז פומביהפיגרףממ"ר נתב"ג - מגנים למצטייניםרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסנרטייג דליה - צמחי אדווהזריםרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.451,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"מפעילות אתגריתרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאלחכים - הדפסה והוצאה לאור בע"מהדפסת חוברותרבעון 20192
                  1,000                                      07.80.02.451,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעל 2 טיולים ואירועים 2יום גיבוש אגמ ראש העיןרבעון 20192
                     999                                         07.80.02.01999הצעות מחיר/מסגרת זמןפיירטק מערכות בע"מניסוירבעון 20192
                     995                                         07.80.02.01995מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות למצטייניםרבעון 20192
                     995                                         07.80.02.01995הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו yצילום מגנטים באירוערבעון 20192
                     995                                         07.80.02.01995מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים - תחנת כפר קאסםרבעון 20192
                     995                                         07.80.02.45995מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדרים ממר שפלהרבעון 20192
                     990                                         07.80.02.45990הצעות מחיר/מסגרת זמןא.חי.גרפ אדים בע"מכסארבעון 20192
                     440                                         52.50.01.03990פו/ פטור ועדהספידי קול בע"משכירת שולחנות ובוצ'ריםרבעון 20192
                     989                                         07.80.02.25989הצעות מחיר/מסגרת זמןעודד רז - יעוץ אסטרטגיהרצאהרבעון 20192
                     985                                         07.80.02.45985הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.י.ד דיזיין בע"מ - מאיר המהירמחסומי חניהרבעון 20192
                     624                                         07.80.02.25984הצעות מחיר/מסגרת זמןההסתדרות הציונית העולמיסיוררבעון 20192
                     983                                         07.80.02.45983מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמגני זכוכיתרבעון 20192
                     983                                         07.80.02.25983הצעות מחיר/מסגרת זמןטל גרגיהדרכת קב"ןרבעון 20192
                     983                                         07.80.02.01983מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20192
                     954                                         07.80.02.25980הצעות מחיר/מסגרת זמןידיעות מינוייםמנוי עיתוןרבעון 20192
                     978                                         07.80.02.41978הצעות מחיר/מסגרת זמןט.ק.א. טכנולוגיה בע"מתיקון מכבשרבעון 20192
                     976                                         07.80.02.22976מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמרכש דגלים ייצוגייםרבעון 20192
                     975                                         07.80.02.38975הצעות מחיר/מסגרת זמןניראל ניהול בתי קפה בע"מכנס בחירות - אג"מ תמ"ארבעון 20192
                     973                                         07.80.02.01973מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכות דש למחוז צפוןרבעון 20192
                     971                                         07.80.02.01971הצעות מחיר/מסגרת זמןעונג שבתהרמת כוסית מתפארבעון 20192
                     971                                         07.80.02.25971הצעות מחיר/מסגרת זמןאתי תעשיותתקון מכשור דנטלירבעון 20192
                     971                                         07.80.02.30971הצעות מחיר/מסגרת זמןרותם בטיחות בע"מטיפול במדחסרבעון 20192
                     948                                         52.50.03.06961מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20192
                     960                                         07.80.02.01960מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורהרבעון 20192
                     952                                         07.80.02.01952מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20192
                     952                                         07.80.02.42952הצעות מחיר/מסגרת זמןניצני מזון מסעדת נויהאירוח נציגיםרבעון 20192
                     950                                         07.80.02.25950הצעות מחיר/מסגרת זמןאנשים ומחשביםהשתתפות בכנסרבעון 20192
                     943                                         07.80.02.01943מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות - כפר סבארבעון 20192
                     936                                         07.80.02.46936הצעות מחיר/מסגרת זמןהסמל - 8הדפסת חוברתרבעון 20192
                     936                                         07.80.02.01936הצעות מחיר/מסגרת זמןטוטאלטק בע"מתחזוקת עגלותרבעון 20192
                     936                                         07.80.02.01936הצעות מחיר/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מסרטוןרבעון 20192
                     934                                         07.80.06.08934הצעות מחיר/מסגרת זמןקונוס תדמית ותקשורת בע"מפיצול מחברות ספירלהרבעון 20192
                     -                                         07.80.02.01927פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמה סינמה סיטי מחלקת אג"תרבעון 20192
                     913                                         07.80.02.22913הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מרכש כספותרבעון 20192
                     910                                         07.80.02.45910הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ח.צינו מכונות ומוצרי קפהמכונת קפהרבעון 20192
                     900                                         07.80.02.25900הצעות מחיר/מסגרת זמןדואק אבי-מגנייטצילוםרבעון 20192
                     900                                         07.80.02.25900הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז למורשת מלחמת ששת הימיםסיור לימודי+הדרכהרבעון 20192
                     900                                         07.80.02.45900הצעות מחיר/מסגרת זמןאילת בע"מ 555ערב גיבושרבעון 20192
                     900                                         07.80.02.01900הצעות מחיר/מסגרת זמןארבע מנות - שותפות מוגבלתארוחת  צהריים - יחידת המטה רבעון 20192
                     902                                         07.80.02.31885מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מ כניסה - תחנת רחובותרבעון 20192
                     889                                         07.80.02.31885מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מדלת ראשית תחנת מרחב קדםרבעון 20192
                     890                                         07.80.02.31885מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקודן למשל"ט בהד מגברבעון 20192
                     885                                         07.80.02.31885מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכש יוטה עבור ביקור נשיא המדינה עבור מכמרבעון 20192
                     880                                         07.80.02.01880פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                     -                                         07.80.02.45878פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי - בוחנים מרחב אשררבעון 20192
                     878                                         52.50.01.05878מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20192
                     878                                         07.80.02.01878מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מחומרי אריזהרבעון 20192
                     878                                         07.80.02.25878הצעות מחיר/מסגרת זמןסיור סיפור - כספי דיין ארזהדרכהרבעון 20192
                     878                                         07.80.02.31878מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למתנדביםרבעון 20192
                     878                                         07.80.02.46878הצעות מחיר/מסגרת זמןכלמוביל בע"מבדיקת מערכת בטיחותרבעון 20192
                     874                                         07.80.02.01874מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימיים - מחוז חוףרבעון 20192
                     870                                         07.80.02.01870הצעות מחיר/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"מפרפסקטרבעון 20192
                     870                                         07.80.02.25870הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)שמשונית עבור ארויזיוןרבעון 20192
                     870                                         07.80.02.01870מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדרים לדרגותרבעון 20192
                     870                                         07.80.02.01870מפ/ מכרז פומביהפיגרףשעון דיגטלי עבור לשכת מ' מגרבעון 20192
                     868                                         07.80.02.01868הצעות מחיר/מסגרת זמןמפעיל בע"מניסוירבעון 20192
                     866                                         07.80.02.11866הצעות מחיר/מסגרת זמןש.א.ל.תסל בסקט לצלחות למדיחרבעון 20192
                     863                                         07.80.02.22863מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןחומריםרבעון 20192
                     862                                         07.80.02.31862הצעות מחיר/מסגרת זמןאלמוג ציוד טכני בע"מגוזם גדר חיהרבעון 20192
                     855                                         07.80.02.01855הצעות מחיר/מסגרת זמןכרמל מוצרים טבעיים בע"מתשורה למצטיינים ופורשים מרחב גלילרבעון 20192
                     854                                         07.80.02.31854מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהצבעיםרבעון 20192
                     850                                         07.80.02.01850הצעות מחיר/מסגרת זמןיעלה אסרףשירותי תרגום.רבעון 20192
                     850                                         07.80.02.01850הצעות מחיר/מסגרת זמןבהט שמואלמדריך בסיור לימודי עבור מדור משאביםרבעון 20192
                     850                                         07.80.02.01850הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת אחים גריל בר בע"מ - "כשר"ארוחת ערב תחנת אום אל פאחם מחוז חוףרבעון 20192
                     850                                         07.80.02.34850הצעות מחיר/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםשירותי הדפסהרבעון 20192
                     843                                         07.80.02.31843פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעידית קודן - מחוז חוףרבעון 20192
                     842                                         07.80.02.01842הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)שלטים ליומן תחנת יבנהרבעון 20192
                     842                                         07.80.02.01842מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטייניםרבעון 20192
                     842                                         07.80.02.41842הצעות מחיר/מסגרת זמןווידיגאיט בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20192
                     842                                         07.80.02.09842הצעות מחיר/מסגרת זמןאריאל מוצרי ביטחוןהתקנת דלת פרפופיל במטה מגרבעון 20192
                     842                                         07.80.02.01842הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מהחלפת שלט עבור לשכת מפקד מגרבעון 20192
                     840                                         07.80.06.06841הצעות מחיר/מסגרת זמןגיל-קארהתקנת כרית ברכברבעון 20192
                     840                                         07.80.02.25840הצעות מחיר/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"מהדפסת קאפותרבעון 20192
                     837                                         07.80.02.45837מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות למצטיינים ומסיימי קקרבעון 20192
                     827                                         07.80.02.01827מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות למצטיינים ומסיימי קקרבעון 20192
                     825                                         07.80.02.46825מפ/ מכרז פומבימ.ב.א. הזורע טכנולוגיות כיול אגודהכיול ציוד בדיקה מדעירבעון 20192
                     820                                         52.50.01.05821מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהיסעיםרבעון 20192



                     821                                         07.80.02.45821מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מרכישת תשורות לשוטרים מצטיניםרבעון 20192
                     810                                         07.80.02.45810הצעות מחיר/מסגרת זמןקריוקי פסנתר-שמואל תומר+חגבי נתנאלהקלטות שיררבעון 20192
                     806                                         07.80.02.01806הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיטה בע"ממשלחת מומחים מנורבגיהרבעון 20192
                     805                                         07.80.02.01805מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות מתנדבים מרכזרבעון 20192
                     800                                         07.80.02.01800הצעות מחיר/מסגרת זמןטסה שוקולד בע"מממתקים עבור טקס יום העצמאות אתרבעון 20192
                     800                                         07.80.02.25800הצעות מחיר/מסגרת זמןעין יה זיו טלעריכהרבעון 20192
                     800                                         07.80.02.13800הצעות מחיר/מסגרת זמןאילון נהיגה מתקדמת בע"מכובע שילוט מגנטי לרכברבעון 20192
                     800                                         07.80.02.31800הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס ירושלים חדששמשוניות עבור מכמש מגב לכבוד ביקור הנשיארבעון 20192
                     800                                         07.80.02.01800מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20192
                     -                                         07.80.02.25800הצעות מחיר/מסגרת זמןאיימול"ס ישראל בע"ממיתוג עמדת משטרהרבעון 20192
                     796                                         07.80.02.22796הצעות מחיר/מסגרת זמןטול סנטר דרום 2001 בע"ממברגהרבעון 20192
                     794                                         07.80.02.25794הצעות מחיר/מסגרת זמןאיגוד המהנדסים לבניה ותשתיותהשתתפות בכנסרבעון 20192
                     791                                         07.80.02.31791מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמיכלי פלסטיקרבעון 20192
                     780                                         07.80.02.25780הצעות מחיר/מסגרת זמןדניאלה רפאליעריכה לשונית - בית מורשתרבעון 20192
                     801                                         07.80.02.46780מפ/ מכרז פומביטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון מצלמהרבעון 20192
                     772                                         07.80.02.02772הצעות מחיר/מסגרת זמןפוראקטיבמשקפייםרבעון 20192
                     770                                         52.50.01.05770הצעות מחיר/מסגרת זמןפול באולינג בע"מיום גיבוש - באולינגרבעון 20192
                     768                                         07.80.02.29768מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורהרבעון 20192
                     761                                         07.80.02.01761מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקרכש שי לחג הפסח עבור ענף טנכולוגיות מגרבעון 20192
                     764                                         07.80.02.46761מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאת"ן בית דגןרבעון 20192
                     758                                         07.80.02.31758מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןשעות מטווחים עבור מתנדבי תחנת עפולהרבעון 20192
                     756                                         07.80.02.25756הצעות מחיר/מסגרת זמןשירותי קדם דפוסהדפסת ספר שואה - יומנו של נעררבעון 20192
                     750                                         07.80.02.45750פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה טכנולוגיות ירקון סיור לימודירבעון 20192
                     750                                         07.80.02.46750הצעות מחיר/מסגרת זמןרונבי את ברקוביץ סחר בע"מרכש סרט מדידה 5 מטררבעון 20192
                     750                                         07.80.02.01750מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"ממגבת + רקמה עבור גדוד רמה מגרבעון 20192
                     749                                         07.80.02.01749הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון מכשירי כושררבעון 20192
                     749                                         07.80.02.01749הצעות מחיר/מסגרת זמןבן ליין בע"מחולצותרבעון 20192
                     737                                         07.80.02.40737הצעות מחיר/מסגרת זמןרדלר בעמהחלפת נתיך חצי אוטומטי 100רבעון 20192
                     737                                         07.80.02.31737הצעות מחיר/מסגרת זמןחשמל ישיר השרוןטסטר לבדיקת חשמל בשקעים בתחנותרבעון 20192
                     731                                         07.80.02.45731מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורה סיור לימודי את"לרבעון 20192
                     730                                         07.80.02.25730הצעות מחיר/מסגרת זמןאלמוג ג.א. דפוס ואופסטהדפסותרבעון 20192
                     725                                         07.80.02.25725מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללות למכשירים רפואייםרבעון 20192
                     721                                         07.80.02.45721מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןארוחת צהריים פרויקט מילהרבעון 20192
                     720                                         07.80.02.29720מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורה קקצ מנהלירבעון 20192
                     720                                         07.80.02.25720מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורהרבעון 20192
                     -                                         07.80.02.01714פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי פתח תקווהרבעון 20192
                     703                                         07.80.02.01703הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס רפיפנקסי כיס לשוטרי תחנת ב"ברבעון 20192
                     702                                         07.80.02.02702הצעות מחיר/מסגרת זמןרומן - רמת גן (1998) בע"מתג שם ודרגה צה"לירבעון 20192
                     702                                         07.80.02.01702מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלים - מחוז חוףרבעון 20192
                     702                                         07.80.02.25702הצעות מחיר/מסגרת זמןרועי אהרוןאירוע ויטרנים- נגינה בחצוצרהרבעון 20192
                     702                                         07.80.02.09702מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מתחזוקת מיזוג אויר מטה ארצי ירושליםרבעון 20192
                     702                                         07.80.02.09702מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהעתק מזגן מרכז כללרבעון 20192
                     702                                         07.80.02.01702מש/ מכרז שב"סספרותק  תרבות ישראליתספרות מקצועיתרבעון 20192
                     702                                         07.80.02.01702הצעות מחיר/מסגרת זמןא.נ. העתקות בע"מתשורותרבעון 20192
                     700                                         07.80.02.45700מפ/ מכרז פומביהפיגרףתעודות הוקרה למצטייניםרבעון 20192
                     700                                         07.80.02.25700הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית באר שבעמטווחים ב"שרבעון 20192
                     700                                         07.80.02.31700הצעות מחיר/מסגרת זמןגולן גלבוע ו/או סואזיקהדרכהרבעון 20192
                     700                                         07.80.02.25700הצעות מחיר/מסגרת זמןגמדני אביחיעריכת מאמריםרבעון 20192
                     700                                         52.50.01.05700הצעות מחיר/מסגרת זמןג.ל.ן אסא בע"מיום גיבוש - ארוחהרבעון 20192
                     700                                         07.80.02.45700מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מחולצות מסע לזכרות של שוטר ממרחב ירקוןרבעון 20192
                     690                                         07.80.02.46690הצעות מחיר/מסגרת זמןמישלב קורסים בע"מכנס ארצי לבטיחות מידי שנה בנושאי קרינהרבעון 20192
                     687                                         07.80.02.46687הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"משלט לייזר אלחוטי לשימוש מצגות בכנסיםרבעון 20192
                     686                                         07.80.02.45686הצעות מחיר/מסגרת זמןיוגל חברה לאלקטרוניקה בע"מתיקון מאזניים אלקטרוניים תחנת תארבעון 20192
                     679                                         07.80.02.31679הצעות מחיר/מסגרת זמןהאחים ביטר בע"מסט חובים לדלת ממ"ר חברוןרבעון 20192
                     675                                         07.80.02.01675הצעות מחיר/מסגרת זמןכרמל מוצרים טבעיים בע"מתשורות למצטיינים יום העצמאות מחוז צפוןרבעון 20192
                     667                                         07.80.02.01667הצעות מחיר/מסגרת זמןבוקאי עזראמגשי אירוחרבעון 20192
                     660                                         07.80.02.01660הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20192
                     655                                         07.80.02.01655מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות - מרחב מנשהרבעון 20192
                     655                                         07.80.02.45655הצעות מחיר/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"משירותי הדפסהרבעון 20192
                     655                                         07.80.02.01655הצעות מחיר/מסגרת זמןפרונט ליין לציודרצועותרבעון 20192
                     600                                         07.80.02.01650הצעות מחיר/מסגרת זמןמיט אנד מיט מודיעיןארוחת צהריים בשריתרבעון 20192
                     646                                         07.80.02.01646הצעות מחיר/מסגרת זמןקרביץ 1974 בע"מציוד משרדירבעון 20192
                     644                                         07.80.02.01644מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מרכש תשורה עבור מתנדבי חוף אשקלוןרבעון 20192
                     640                                         07.80.02.29640הצעות מחיר/מסגרת זמןתיירות צובההשכרהרבעון 20192
                     632                                         07.80.02.01632הצעות מחיר/מסגרת זמןמצות יהודהתשורה לחג פסחרבעון 20192
                     632                                         07.80.02.31632הצעות מחיר/מסגרת זמןמלינע (1990) בע"ממעמד לשמות עבור מחוז חוףרבעון 20192
                     632                                         52.50.01.05632מפ/ מכרז פומבידפוס מאסטר-בכרי נבילהמסגרות לתמונותרבעון 20192
                     632                                         07.80.02.32632מפ/ מכרז פומבייעלת חן קד"מ בע"מתשורה - תמונת עץ החיים (לעדי המשלחתרבעון 20192
                     629                                         07.80.02.25629הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז המבקרים לגעת בנצח בע"מביקור קק"צ מתקדם במוזיאון לגעת בנצחרבעון 20192
                     627                                         07.80.02.31627הצעות מחיר/מסגרת זמןגולדטקתיקון מצלמותרבעון 20192
                     614                                         07.80.02.01614מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מרכישת תשורות לשוטרים מצטיניםרבעון 20192
                     626                                         07.80.02.51613מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהנגשה תחנת ראשון לציוןרבעון 20192
                     611                                         07.80.02.01611מפ/ מכרז פומביברק ערוצים לשיווק 2000 בע"מ.דיסק און קי עבור סיכום משלחת רוכביםרבעון 20192
                     608                                         07.80.02.38608הצעות מחיר/מסגרת זמןהדר תעשיות דפוסשירות הדפסה - אג"מ מחוז חוףרבעון 20192
                     608                                         07.80.02.22608הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילוןמדבקות לדיסקיםרבעון 20192
                     602                                         07.80.02.31602הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילהחוברות הדרכה ליחידות חילוץרבעון 20192
                     600                                         07.80.02.25600הצעות מחיר/מסגרת זמןחבצלת גבעת חביבהביקור במרכז מורשתרבעון 20192
                     600                                         07.80.02.01600הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית מעלה אדומיםכנס סיכום שנה ימ"ר - השכרת אולםרבעון 20192
                     600                                         07.80.02.01600הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית מעלה אדומיםהשכרת אולם - טקס ימ"ררבעון 20192
                     600                                         07.80.02.45600הצעות מחיר/מסגרת זמןאלי כהן זיקוקיןשירות צילום - מרחב אשררבעון 20192
                     600                                         07.80.02.01600הצעות מחיר/מסגרת זמןהעמותה להפעלת מערך דיור מעוניתשורה למצטיינים מרחב עמקיםרבעון 20192
                     600                                         07.80.02.01600הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז פרס לשלוםביקור במרכז פרס לחדשנות מדור נכסים ולשכהרבעון 20192
                     600                                         07.80.02.01600הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן ירוןמגנטיםרבעון 20192
                     598                                         07.80.02.45598הצעות מחיר/מסגרת זמןגאדגטשופ יבוא שיווק ויצוא בע"משעון דיגיטלי ייחודי לחדר ישיבות ממז מרכזרבעון 20192
                     597                                         07.80.02.01597מפ/ מכרז פומביהפיגרףמגנים עבור אבטחה מק"שרבעון 20192
                     585                                         07.80.02.01585הצעות מחיר/מסגרת זמןהסועדכיבוד קלרבעון 20192
                     585                                         07.80.02.01585מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטייניםרבעון 20192
                     585                                         07.80.02.09585מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהתקנת מזגן במטה מג"ב ע"י חברת קונסטנטיןרבעון 20192
                     585                                         07.80.02.25585הצעות מחיר/מסגרת זמןמיילם אוף מיו (מ.א.מ)סרטוןרבעון 20192
                     585                                         07.80.02.01585הצעות מחיר/מסגרת זמןפולירם תעשיות פלסטיק בע"מיום עיון בפולירםרבעון 20192
                     583                                         07.80.02.11583הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז הבריאותי ד.ע בע"מכסא מיוחד לברכייםרבעון 20192
                     500                                         07.80.02.01580הצעות מחיר/מסגרת זמןחסון יחזקאל יעקב - דפוס תכלתהדפסה על קנבסיםרבעון 20192
                     576                                         07.80.02.31576מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורספרים עבור אגף השיטוררבעון 20192



                     575                                         52.50.01.05575הצעות מחיר/מסגרת זמןיד ושםיום עיון קורס עתודה פיקודית יד ושםרבעון 20192
                     573                                         07.80.02.01573מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות למתנדביםרבעון 20192
                     555                                         07.80.02.01555מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20192
                     552                                         07.80.02.01552הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20192
                     539                                         07.80.02.01539הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודת הכורמים הקואופרטיבית בע"מתשורות - תחנת זיכרון יעקברבעון 20192
                     538                                         07.80.02.01538מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה עבור פורשים אח"מ להברבעון 20192
                     532                                         07.80.02.01532הצעות מחיר/מסגרת זמןקארשי אורגינלשי פסח חברי ספ"כ משל"טרבעון 20192
                     527                                         07.80.02.31527הצעות מחיר/מסגרת זמןיוסי את עוזי בע"מקאנבסיםרבעון 20192
                     527                                         07.80.02.01527הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון הדר-חיפה אבי מזרחיערכות מבחני כשיריםרבעון 20192
                     527                                         07.80.02.45527הצעות מחיר/מסגרת זמןשלטים שימדבקות לקסדות יח' פלסרבעון 20192
                     525                                         07.80.02.25525הצעות מחיר/מסגרת זמןהטריפ הצפוני בע"מיום עיוןרבעון 20192
                     523                                         07.80.02.31523מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהעצים ולבידיםרבעון 20192
                     -                                         07.80.02.09519פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלהגדלת חיבור חשמל מחוז י"םרבעון 20192
                     -                                         07.80.02.01518מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברם למרחב חברוןרבעון 20192
                     517                                         07.80.02.01517הצעות מחיר/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"מלוחות מגנטים עבור יאל"כרבעון 20192
                     515                                         07.80.02.01515הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס רחובות בע"משרותי הדפסהרבעון 20192
                     512                                         07.80.02.31512הצעות מחיר/מסגרת זמןמרינה דרומית דיוורס בע"מדיחסת מיכלי חמצןרבעון 20192
                     503                                         07.80.02.46503הצעות מחיר/מסגרת זמןב.ד הצוות בע''מבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20192
                     500                                         07.80.02.31500הצעות מחיר/מסגרת זמןאלירן מכשירי כתיבה בע"מבלונים עבור מכמש מגברבעון 20192
                     500                                         07.80.02.09500הצעות מחיר/מסגרת זמןזהר תמרי הדברות מזיקיםעבודות הדברה בבסיס טאבה במגרבעון 20192
                     500                                         07.80.02.25500הצעות מחיר/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מסרטוןרבעון 20192
                     500                                         07.80.02.45500מפ/ מכרז פומביניין מוצרי צריכה בע"מגזיבורבעון 20192
                     165                                         07.80.02.09500הצעות מחיר/מסגרת זמןעיריית מודיעין עיליתתשלום ביוב ומיםרבעון 20192
                     -                                         07.80.02.31500הצעות מחיר/מסגרת זמןמוקמל מיכהכנס בחירות - אג"מ שומרוןרבעון 20192
                     500                                         07.80.02.11500הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטחותמותרבעון 20192
                     499                                         07.80.02.31499הצעות מחיר/מסגרת זמןיר-גום י. יוספירכש תפעולי עבור מכמש מגב לכבוד ביקור הנשיארבעון 20192
                     497                                         07.80.02.29497הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת סמרקנד בע"מארוחהרבעון 20192
                     335                                         52.50.01.05491מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20192
                     491                                         52.50.01.05491הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילהשלטים- מרחב שרוןרבעון 20192
                     484                                         07.80.02.25484מש/ מכרז שב"סספר לכל שיווק והפצה בע"מרכש ספרים למסיימי קורסיםרבעון 20192
                     469                                         52.50.03.06481מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסךרבעון 20192
                     483                                         07.80.02.40476מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מלשכת ר' אתל בית דגןרבעון 20192
                     483                                         07.80.02.22476מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון כניסה אחורית תחנת נהריהרבעון 20192
                     472                                         07.80.02.01472הצעות מחיר/מסגרת זמןמוזיאון א"י תל אביבתשורהרבעון 20192
                     471                                         07.80.02.09472פו/ פטור ועדהוימאזור בעמהחלפת עיניות שער קונזולי תחנת לודרבעון 20192
                     468                                         07.80.02.01468מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות לפורשיםרבעון 20192
                     468                                         07.80.02.01468מפ/ מכרז פומביטופ סטוקתשורוהרבעון 20192
                     468                                         07.80.02.01468הצעות מחיר/מסגרת זמןארגולרמקולים ניידיםרבעון 20192
                     468                                         07.80.02.01468הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת פרחי הנגב בע"מפרחיםרבעון 20192
                     468                                         07.80.02.45468מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות - אח"מ מרחב אשררבעון 20192
                     464                                         07.80.02.31464מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות שיטור עירוני טייבהרבעון 20192
                     460                                         07.80.02.46460הצעות מחיר/מסגרת זמןפלט שירותי דפוס בע"משירותי הדפסהרבעון 20192
                     456                                         07.80.02.25456מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעמתשורה לפורשיםרבעון 20192
                     456                                         07.80.02.25456הצעות מחיר/מסגרת זמןפלט שירותי דפוס בע"מהדפסותרבעון 20192
                     456                                         07.80.02.01456הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחים למקבלי דרגותרבעון 20192
                     -                                         07.80.02.31456הצעות מחיר/מסגרת זמןסאנסה אנרגיה בע"מתיקי סייר מקצועי אישי לאגמ צפוןרבעון 20192
                     450                                         07.80.02.46450הצעות מחיר/מסגרת זמןשירה אבוחצירהתרגוםרבעון 20192
                     340                                         07.80.02.01450הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז מורשת לחסידי אומות העולםסיור במוזיאוןרבעון 20192
                     450                                         07.80.02.01450הצעות מחיר/מסגרת זמןקיבוץ אליפז סניף דירות אירוחאירוע מתנדביםרבעון 20192
                     450                                         07.80.02.46450הצעות מחיר/מסגרת זמןמטרו גרר בע"מגרירה ואחסנת אופנוערבעון 20192
                     450                                         07.80.02.25450הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהושרותי הדפסה תחנת לב ת"א רבעון 20192
                     450                                         07.80.02.31450הצעות מחיר/מסגרת זמןמנס קלאב-מתנות לגברשלטרבעון 20192
                     450                                         07.80.02.45450מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברחריטה על קופסאת מדלית מחוז ירבעון 20192
                     449                                         07.80.02.01449מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מרכישת ספרים עבור יחידת שחר רבעון 20192
                     447                                         07.80.02.31447הצעות מחיר/מסגרת זמןמגן אופטיק בעממשקפי מגן עבור מכמש מגב לכבוד ביקור הנשיארבעון 20192
                     445                                         07.80.02.25445הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאור ולך בע"מהדפסותרבעון 20192
                     440                                         07.80.02.01440פו/ פטור ועדהמוזיאון הילדים-חולוןסיור לימודירבעון 20192
                     421                                         07.80.02.31421הצעות מחיר/מסגרת זמןאייל וענונו רקמת רויאלסמל למומרבעון 20192
                     421                                         07.80.02.01421מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מתשורות למצטייניםרבעון 20192
                     411                                         07.80.02.01411מפ/ מכרז פומביוידאוסטמכרז אוגרי וידיאו ושמע דיגיטלייםרבעון 20192
                     410                                         07.80.02.25410הצעות מחיר/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםהדפסותרבעון 20192
                     404                                         07.80.02.25404הצעות מחיר/מסגרת זמןמוזיאון הילדים-חולוןשכירת אולםרבעון 20192
                     400                                         07.80.02.01400הצעות מחיר/מסגרת זמןקטיעי צמרת ד.ק מאפיותכיבוד לדיוני אג"מרבעון 20192
                     400                                         07.80.02.01400הצעות מחיר/מסגרת זמןשגעון של שולחןעזרים לטקס יום העצמאות 06.05.2019רבעון 20192
                     400                                         07.80.02.11400הצעות מחיר/מסגרת זמןשלטי המעצב(מומי)כרזהרבעון 20192
                     400                                         07.80.02.25400הצעות מחיר/מסגרת זמןגלברט עדי ו/או ערןדוכן ירידיםרבעון 20192
                     400                                         07.80.02.29400הצעות מחיר/מסגרת זמןאקס קומבטטיול סוף קורסרבעון 20192
                     400                                         07.80.02.29400הצעות מחיר/מסגרת זמןקייקי כפר בלוםקייקיםרבעון 20192
                     400                                         07.80.02.01400הצעות מחיר/מסגרת זמןשלטים חורששלטים - מרחב שפלהרבעון 20192
                     400                                         07.80.02.45400הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז סיוע-תקיפה מיניתהרצאה יום עיוןרבעון 20192
                     380                                         07.80.02.01400פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםיום יחידה צח"מ שפלהרבעון 20192
                     400                                         07.80.02.01400מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמגני זכוכיתרבעון 20192
                     398                                         07.80.02.22398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסהרבעון 20192
                     398                                         07.80.02.45398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסות מחוז מרכזרבעון 20192
                     398                                         07.80.02.01398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסות מחוז מרכזרבעון 20192
                     398                                         07.80.02.22398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסהרבעון 20192
                     392                                         07.80.02.45392הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןרכישת עגלהרבעון 20192
                     390                                         07.80.02.01390הצעות מחיר/מסגרת זמןמאפיית שיפון פלוסכיבוד עבור אירוע הרמת כוסיתרבעון 20192
                     386                                         07.80.02.21386הצעות מחיר/מסגרת זמןכלי קל בע"מניסוי תומך דריכה לגלוקרבעון 20192
                     379                                         07.80.02.25379הצעות מחיר/מסגרת זמןממאדור.קום בע"מ (בבית המשקם)תשורה מ"מ מפכ"ל ליד ושםרבעון 20192
                     374                                         07.80.02.25374הצעות מחיר/מסגרת זמןספורט גום בע"מחולצת ספורט מודפסתרבעון 20192
                     374                                         07.80.02.45374מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות - מרחב אשררבעון 20192
                     374                                         07.80.02.46374הצעות מחיר/מסגרת זמןמוטור אפ בע''מבדיקת רכברבעון 20192
                     374                                         07.80.02.45374הצעות מחיר/מסגרת זמןצחובויהדפסה על דגל הנפה יס"מ צפוןרבעון 20192
                     372                                         07.80.02.45372מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגליםרבעון 20192
                     -                                         07.80.02.45371מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מכנס מקצועי את"ן מרכזרבעון 20192
                     361                                         07.80.02.31361מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהגלגלתרבעון 20192
                     360                                         07.80.02.01360מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מרכש תשורה למצטיינים שי מחלקת ישוביםרבעון 20192
                     -                                         07.80.02.45360מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברם למרחב חברוןרבעון 20192
                     358                                         07.80.02.01358מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20192
                     354                                         07.80.02.31354מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורספריםרבעון 20192
                     351                                         07.80.02.01351מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכות לאירוע האירוויזיוןרבעון 20192
                     351                                         07.80.02.01351מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20192



                     351                                         07.80.02.31351הצעות מחיר/מסגרת זמןגדעון הוצאה לאור בע"מעדכון חוברת טיסרבעון 20192
                     351                                         07.80.02.25351הצעות מחיר/מסגרת זמןדרמוני אלקטרוקופי בעמהדפסותרבעון 20192
                     275                                         52.50.01.03340מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מרכש דוחסים למק"ש תפעולרבעון 20192
                     347                                         07.80.02.51340מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהנגשת נכים תחנת הר חומהרבעון 20192
                     340                                         07.80.02.01340הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20192
                     330                                         07.80.02.01330הצעות מחיר/מסגרת זמןפלט שירותי דפוס בע"משי לפורשיםרבעון 20192
                     328                                         07.80.02.45328הצעות מחיר/מסגרת זמןי.מ. האתגר בבנגב מוסכים בע"ממגיני רוחרבעון 20192
                     328                                         07.80.02.45328הצעות מחיר/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"מהדפסת תמונותרבעון 20192
                     325                                         07.80.02.01325הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז הפרחים בסיטונאותתשורות - מרחב אשררבעון 20192
                     322                                         07.80.02.25322הצעות מחיר/מסגרת זמןקוסמוטרייד בע"ממחטים שוניםרבעון 20192
                     318                                         07.80.02.25318הצעות מחיר/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהציוד מיגוןרבעון 20192
                     306                                         07.80.02.31306מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משיטור ימי נמל יפורבעון 20192
                     300                                         07.80.02.31300הצעות מחיר/מסגרת זמןחסון יחזקאל יעקב - דפוס תכלתכרטיסי ביקור מש"קיםרבעון 20192
                     300                                         07.80.02.45300הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית באר שבעשכירת אולםרבעון 20192
                     300                                         07.80.02.01300פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי - תחנת חדרהרבעון 20192
                     300                                         07.80.02.51300מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20192
                     300                                         07.80.02.25300הצעות מחיר/מסגרת זמןיגאל פליקסהדפסת תמונות לתערוכה בבית מורשתרבעון 20192
                     299                                         07.80.02.01299הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיגו סוכנויות בע"ממכונת קפה עבור  תחנת זכרון יעקב מחוז חוףרבעון 20192
                     293                                         07.80.02.01293הצעות מחיר/מסגרת זמןממאדור.קום בע"מ (בבית המשקם)הדפסת אלבום תמונות פרידה מפורשרבעון 20192
                     293                                         07.80.02.25293הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטתמונהרבעון 20192
                     293                                         07.80.02.31293הצעות מחיר/מסגרת זמןנדלר צפריר ו/או מיכלהתקנת קוד  סודירבעון 20192
                     290                                         07.80.02.11290הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטשעון דיגיטלי לקיררבעון 20192
                     285                                         07.80.02.22285הצעות מחיר/מסגרת זמןפלט שירותי דפוס בע"מהדפסותרבעון 20192
                     281                                         07.80.02.09281פו/ פטור ועדהוימאזור בעמאספקת ידית נטרול מנוע עבור שער קונזולי תחנת פתח תקרבעון 20192
                     -                                         07.80.02.29281הצעות מחיר/מסגרת זמןאלמוג ג.א. דפוס ואופסטהדפסותרבעון 20192
                     -                                         07.80.02.56257הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאור ולך בע"מחוברות לאבטחהרבעון 20192
                     252                                         07.80.02.22252הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20192
                     252                                         07.80.02.01252מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לפורשים ומסיימי תפקידרבעון 20192
                     250                                         07.80.02.01250הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונה ושלטתמונהרבעון 20192
                     250                                         07.80.02.01250מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורותרבעון 20192
                     245                                         07.80.02.46245מפ/ מכרז פומבימלכות וקסברגר בע"מתשורהרבעון 20192
                     240                                         07.80.02.01240הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מעציץ/ פרחים לדרגותרבעון 20192
                     240                                         07.80.02.45240הצעות מחיר/מסגרת זמןהכל לרכב ולסלולר (מרדכי יורם שלם)אביזרים לרכב פיקוד מחוזרבעון 20192
                     240                                         07.80.02.01240הצעות מחיר/מסגרת זמן וי איי פריסלסלת פירותרבעון 20192
                     234                                         07.80.02.01234הצעות מחיר/מסגרת זמןסיור סיפור - כספי דיין ארזהדרכהרבעון 20192
                     228                                         07.80.02.11228הצעות מחיר/מסגרת זמןשלטי המעצב(מומי)כרזה / שימשוניתרבעון 20192
                     225                                         07.80.02.45225הצעות מחיר/מסגרת זמןאקים ישראל - אגודת לאומיתשי לשוטרים מצטיינים לחג העצמאותרבעון 20192
                     220                                         07.80.02.29220פו/ פטור ועדהמוזיאון הילדים-חולוןסיוררבעון 20192
                     211                                         07.80.02.01211מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20192
                     -                                         07.80.02.01210הצעות מחיר/מסגרת זמןקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20192
                     210                                         07.80.02.11210הצעות מחיר/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מרולאפרבעון 20192
                     -                                         07.80.02.13203מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כלי רכב עבור מג"ב צפוןרבעון 20192
                     -                                         07.80.02.13203מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כלי רכב עבור מתקן 306רבעון 20192
                     152                                         07.80.02.09200הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. עמק יזרעאלתשלום ביוברבעון 20192
                     183                                         07.80.02.01183מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לפורשים משל"טרבעון 20192
                     170                                         07.80.02.01170הצעות מחיר/מסגרת זמןרם יצירה בעץתשורהרבעון 20192
                     162                                         52.50.01.05162מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"משי ליום גיבוש יחידת ניו מדיהרבעון 20192
                     156                                         07.80.02.45156הצעות מחיר/מסגרת זמןאינטר צ'ק (וינבאום רציף 1993) בע"מכרטיסי ביקור ממ"ר שפלהרבעון 20192
                     150                                         52.50.01.05150הצעות מחיר/מסגרת זמןרם יצירה בעץתשורהרבעון 20192
                     150                                         07.80.02.01150הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי ירושליםזר ללוייה - הבן של מנצח התזמורת הראשוןרבעון 20192
                     150                                         07.80.02.01150מפ/ מכרז פומביהפיגרףתשורותרבעון 20192
                     150                                         07.80.02.01150הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז הפרח דוד ויונתןגלגל אבל ללוויה של אמא של דנה אלישררבעון 20192
                     150                                         07.80.02.25150מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורה לשוטר - מדור כשיריות ארצי רבעון 20192
                     145                                         07.80.02.31143מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משיטור ימי מרינה תל אביברבעון 20192
                     -                                         07.80.02.30140פו/ פטור ועדהמ.ר.ד אפרםקפיץרבעון 20192
                     139                                         07.80.02.31136מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מחדר 225 חקירות תחנת יפוה סלמהרבעון 20192
                     138                                         52.50.01.03136מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת חמישה קודנים במגב יממרבעון 20192
                     -                                         07.80.02.01133הצעות מחיר/מסגרת זמןאינטר צ'ק (וינבאום רציף 1993) בע"מכרטיס ביקוררבעון 20192
                     133                                         07.80.02.01133הצעות מחיר/מסגרת זמןאינטר צ'ק (וינבאום רציף 1993) בע"מכרטיס ביקוררבעון 20192
                     129                                         07.80.02.01129הצעות מחיר/מסגרת זמןאי פרינט צילומים והעתקות בע"מקאפה+ פוסטררבעון 20192
                     117                                         07.80.02.01117הצעות מחיר/מסגרת זמןזר פור יו (2000) בע"מזר פרחים ליולדתרבעון 20192
                     117                                         07.80.02.01117הצעות מחיר/מסגרת זמןזר פור יו (2000) בע"מזר פרחים ליולדתרבעון 20192
                     100                                         07.80.02.25100הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי איריסהענקת זר לפרישה בטקס סיום פנמיות מרבעון 20192
                       15                                           07.80.02.0959מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002) מדבקה לשלט בגודל 11/4.2רבעון 20192
                     -                                           23(ריק)פו/ פטור ועדהמ.ר.ד אפרםקפיץרבעון 20192
        19,983,409                             07.80.02.2922,988,454מח/ מכרז חשכ"לפוליסיטי בע"מתשלום רבעוני קבוע + הצמדה רבעון 20193
        18,893,830                             07.80.02.1318,850,000הכ / התחייבות כספיתענבל חברה לביטוח בע"מהתקשרות מול ענבלרבעון 20193
        14,374,519                             07.80.02.3814,374,519אא/ אישור אוצרהחברה למשק וכלכלהאבטחת קלפיות בחירותרבעון 20193
                     -                             07.80.06.0110,456,487מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 109 יונדאי אקסנטרבעון 20193
          9,934,069                               07.80.02.299,945,769מח/ מכרז חשכ"לפוליסיטי בע"מתשלום רבעון 2- חברת פוליסיטירבעון 20193
                     -                               07.80.06.019,905,651מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 96 יאריסרבעון 20193
          8,891,827                               07.80.01.518,891,827חה / חוזה המשכיאגד חברה לתחבורה בע"מנסיעות שוטריםרבעון 20193
          6,794,993                               52.50.03.066,795,001מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מתכנון הקמת פריסה זמנית מחנה מגרבעון 20193
          6,577,387                               07.80.02.616,578,095מפ/ מכרז פומביק.בית אלפא/מפעל הנגרריםדיגום כלי רכב עבור מ"ירבעון 20193
          6,191,430                               07.80.02.616,196,705מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מדיגום רכביםרבעון 20193
                     -                               07.80.02.594,288,289מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 23 היילקסרבעון 20193
          4,099,998                               07.80.02.224,100,000אא/ אישור אוצראיטייפ-אומניטק בע"מאיטייפ-שירותי תרגום תמלול עבור אחרבעון 20193
          3,473,283                               07.80.02.293,473,283מח/ מכרז חשכ"לפוליסיטי בע"מתשלום לזכיין פוליסטי  מע"מ  ששלום בסיום ההקמהרבעון 20193
          3,450,427                               52.50.01.203,450,428מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' בינוי ותשתיות משמר איילוןרבעון 20193
          2,952,502                               07.80.02.413,003,433מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"משרתים וזכרונותרבעון 20193
          2,999,650                               07.80.02.552,999,650אא/ אישור אוצרמיקרוסופט ישראלפרימייר וMCSרבעון 20193
                     -                               07.80.02.592,961,180מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 10 פורד F550רבעון 20193
                     -                               07.80.06.012,871,589מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 31 יאריסרבעון 20193
                     -                               07.80.02.592,759,417מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 22 אופנוע במוורבעון 20193
          2,624,785                               07.80.02.422,624,785הכ / התחייבות כספיתמשרד החוץנציגיםרבעון 20193
          2,576,463                               07.80.02.512,576,466מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' שיפוץ מבנה משרדים של הכלבניםרבעון 20193
          2,550,278                               07.80.02.612,550,290מפ/ מכרז פומבירדלר בעמדיגום רכביםרבעון 20193
                     -                               07.80.06.012,494,208מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 8 יונדאי אקסנטרבעון 20193
          2,486,660                               07.80.02.042,476,720פו/ פטור ועדהסודקסו פאס ישראל בע"מכלכלהרבעון 20193
                     -                               07.80.06.012,392,229מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 20 טיוטה קורולהרבעון 20193
          2,199,996                               07.80.02.412,199,996מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש מצלמות גוףרבעון 20193
          1,999,999                               52.50.03.061,999,999מש/ מכרז שב"סרולן בע"מרכש מבנה אודיטוריום במכמרבעון 20193
          1,849,996                               07.80.02.511,849,999מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' בינוי תחנת זבולוןרבעון 20193



          1,060,315                               07.80.02.511,800,000מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' שיפוץ פרויקט כיבוי אש מטארבעון 20193
          1,789,819                               07.80.02.511,790,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' בינוי פרויקט דמ"ש צפת מרחב כנרתרבעון 20193
          1,724,250                               07.80.02.011,750,000הכ / התחייבות כספיתענבל חברה לביטוח בע"מענבל- חבות מעבידיםרבעון 20193
          1,744,663                               52.50.03.061,744,701אא/ אישור אוצרחברת מוטורולהתחזוקה, שדרוג והרחבת אתרי קשררבעון 20193
          1,684,559                               07.80.02.311,684,010מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןאפודים מותאמים לאגף השיטוררבעון 20193
          1,505,067                               52.50.01.031,507,138מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש טאבלט+אביזריםרבעון 20193
                     -                               07.80.06.011,498,332מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 27 קיה פיקנטורבעון 20193
                     -                               07.80.06.011,467,249מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש טרקטורוןרבעון 20193
                     -                               07.80.06.011,438,966מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 13 יונדאי אקסנטרבעון 20193
                     -                               07.80.02.591,437,819מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 12 ברלינגורבעון 20193
          1,386,450                               07.80.02.091,386,450מש/ מכרז שב"סשמרלינג סינכרו רכש גנרטורים עבור קרן בלאירבעון 20193
          1,316,250                               07.80.02.011,316,250פו/ פטור ועדהמלם שכר בע"מיישום לתשלום רטרואקטיבי לתוספת היעדר ביטחון תעסוקתרבעון 20193
          1,299,989                               52.50.01.201,300,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מטיפול בזיהום אויר מגב עטרותרבעון 20193
          1,285,241                               07.80.02.511,285,254מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' בינוי פרויקט דמ"ש צפת מרחב כנרתרבעון 20193
          1,210,230                               07.80.02.311,194,861מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחים ונרתיקיםרבעון 20193
                     -                               07.80.02.591,185,140מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 5 קיה סורנטורבעון 20193
          1,150,157                               07.80.02.091,150,157מש/ מכרז שב"ספ.ק. אלקטרה בע"מרכש גנרטורים עבור יח' הגנרטוריםרבעון 20193
             998,981                                  07.80.02.31998,981מפ/ מכרז פומביתעש מערכות בע"מרכש תחמושת למערך המתנדביםרבעון 20193
             975,780                                  07.80.02.09975,780מש/ מכרז שב"סשמרלינג סינכרו רכש גנרטורים עבור קרן בלאירבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59965,796מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 10 אופנוע במוורבעון 20193
             319,716                                  52.50.03.06963,551מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' בינוי רכבת קלהרבעון 20193
             950,000                                  07.80.02.30950,000פו/ פטור ועדהחגור בעמחליפות מיגוןרבעון 20193
             894,841                                  52.50.01.03911,988מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"משרתים וזכרונותרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01908,386מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 20 סוזוקירבעון 20193
             861,120                                  07.80.02.51861,120מש/ מכרז שב"ספ.ק. אלקטרה בע"מגנרטור עבור מג"ב יהודאירבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59849,981מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 11 קורולהרבעון 20193
             830,698                                  07.80.02.09831,000מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעמיגון גילוי וכיבוי אש, הקמת מערכת חדשה בית דגןרבעון 20193
             824,339                                  07.80.02.31824,339מפ/ מכרז פומביחגור בעמפאוציםרבעון 20193
             800,001                                  07.80.02.51800,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל במטא"ר י-םרבעון 20193
             795,305                                  52.50.01.20795,325מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' שיפוץ לשכת מנכ"ל משרד לבטרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01767,449מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 8 יונדאי אקסנטרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.06750,894מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 109 יונדאי אקסנטרבעון 20193
             728,678                                  07.80.02.32750,000מפ/ מכרז פומביאיסתא ישראל בע"ממשלחת לפולין 27.10רבעון 20193
             713,583                                  07.80.02.61716,476מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקות לרכב ולחיפוי קירות ועמדות הנצחהרבעון 20193
             711,646                                  07.80.02.51711,647מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל עבור פרויקט יהודאירבעון 20193
             694,526                                  07.80.02.41694,526מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשבי עריכה +הרחבותרבעון 20193
             690,931                                  07.80.02.43690,931הכ / התחייבות כספיתמשרד ראש הממשלהשרותי ממשל זמיןרבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59671,520מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 3 היילקסרבעון 20193
             660,008                                  07.80.02.09664,454מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים -התייעלות בבסיס בהרבעון 20193
             669,382                                  07.80.02.31652,249מפ/ מכרז פומבימופת עציון יהודה בע"מלוחות מיגוןרבעון 20193
             651,105                                  07.80.02.09651,105מש/ מכרז שב"ספ.ק. אלקטרה בע"מרכש גנרטורים עבור יח' הגנרטוריםרבעון 20193
             619,681                                  07.80.02.61636,335מה/ מנהל הרכבאילן קארגלס בע"מהכהיית שמשות והתקנת שמשות פוליקארבונטרבעון 20193
             631,800                                  52.50.03.06631,800מש/ מכרז שב"סרולן בע"מרכש כיתות לימוד במכמ"שרבעון 20193
             604,286                                  07.80.02.04620,100פו/ פטור ועדהלורד סנדוויץ בע"מכלכלה דלירבעון 20193
             585,984                                  07.80.02.32620,000מפ/ מכרז פומביאיסתא ישראל בע"ממשלחת לפולין 15.9רבעון 20193
                     -                                  07.80.06.06609,902מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 96 יאריסרבעון 20193
             607,110                                  07.80.02.31607,110מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מרכש למערך האווירירבעון 20193
             603,167                                  52.50.03.06604,000מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהקמת מערכת ספרינקלרים לבסיס מכביםרבעון 20193
             582,654                                  07.80.02.04603,940מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדה להברבעון 20193
             600,000                                  52.50.03.06600,001מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' תשתיות חשמל במכמ"שרבעון 20193
             599,970                                  52.50.03.06600,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' בינוי סביבות עבודה מחוז דרוםרבעון 20193
             599,994                                  52.50.01.20600,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' עפר וביסוס מבנה 10 משמר איילוןרבעון 20193
             584,891                                  07.80.02.31584,891מפ/ מכרז פומבימאיפורם בע"ממשקפיםרבעון 20193
             576,060                                  07.80.02.09576,060מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור מטא"ר י-םרבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59575,586מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 6 יונדאי אקסנטרבעון 20193
             575,540                                  07.80.02.09575,540מש/ מכרז שב"סצידון שרותי הסקההחלפת 5 מערכות הסקהרבעון 20193
                     -                                  07.80.02.61573,717מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 23 היילקסרבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59568,910מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 3 סיטרואן ג'אמפירבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59568,910מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 3 סיטרואן ג'אמפירבעון 20193
                     -                                  07.80.02.61565,182מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 22 אופנוע במוורבעון 20193
             536,963                                  07.80.02.09540,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית צפתארנונהרבעון 20193
             531,309                                  52.50.03.06538,811מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"משרתיםרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.06524,399מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 20 סוזוקירבעון 20193
             522,034                                  52.50.03.06522,034מש/ מכרז שב"סרולן בע"מרכש מבנה מגורים ליסמ"ג מכמרבעון 20193
             510,100                                  07.80.02.30510,100מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש ותחזוקת יחידות קצה למערבעון 20193
             503,842                                  07.80.02.03504,270הצעות מחיר/מסגרת זמןמנהל מקרקעי ישראלדמי שימושרבעון 20193
             502,015                                  07.80.02.09502,553הצעות מחיר/מסגרת זמןנכסי יהונתן ויונה ירושליםתחזוקת יחידת הסיגנט בהר חוצביםרבעון 20193
             499,999                                  52.50.01.20500,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל מוקד קנאביס מלמרבעון 20193
             445,371                                  07.80.02.10500,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפרטנר פתרונות תקשורת נייחיםדמי שימוש חודשיים פרטנררבעון 20193
             489,253                                  07.80.02.41489,253מס/ מכרז סגורקומדע בע"מטוקניםרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01479,466מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 8 קיה פיקנטורבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59474,056מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קיה סורנטורבעון 20193
             472,825                                  07.80.02.41472,825מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש טאבלטים מוקשחים ואביזריםרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01472,243מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קיה סורנטורבעון 20193
             455,876                                  07.80.02.09461,650אא/ אישור אוצראלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת תחנת נהריהרבעון 20193
             449,993                                  52.50.01.03458,804מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקת מוצרי צ'ק פוינטרבעון 20193
             453,990                                  52.50.03.06454,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםשיפוץ שירותים ומקלחות+ריצוף בבסיס עטרותרבעון 20193
             450,000                                  52.50.01.20450,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' בינוי בית השוטר ת"ארבעון 20193
             449,982                                  07.80.02.51450,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' בינוי דמ"ש קומה 2 מחוז דרוםרבעון 20193
             448,707                                  07.80.06.06448,707מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מרכש חלקי התקנה עבור מעבדה אטורבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59447,680מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 היילקסרבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59447,680מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 היילקסרבעון 20193
             337,602                                  07.80.02.34446,400מח/ מכרז חשכ"לאורטל תיירות ונופש בע"מנופש הורים שכוליםרבעון 20193
             432,545                                  07.80.02.61440,720מפ/ מכרז פומבי איתוראן איתור ושליטהמערכת לניהול צי רכב - הסבהרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01436,037מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 11 קטנוע פיאג'ורבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01430,609מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 סוואנהרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01430,609מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 2 סוואנהרבעון 20193
             422,675                                  52.50.01.03429,967מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"משרתים וזכרונותרבעון 20193
                     -                                  07.80.02.22411,058פו/ פטור ועדהבריפקאםרישוי תחזוקה ושדרוג למערכת ניתוח וידאורבעון 20193
             399,971                                  52.50.03.06400,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' בינוי במג"ב בית נטופה מטבחרבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59399,697מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 11 קטנועיםרבעון 20193
             398,268                                  07.80.02.57398,268מפ/ מכרז פומבילהב נשק תחמושת וציוד ביטחונירכישת עמדות פריקה חדשות לתחנותרבעון 20193
             396,630                                  07.80.02.22396,630פו/ פטור ועדהבריפקאםתוכנה לצמצום זמני צפייהרבעון 20193



             401,389                                  07.80.02.31395,847מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדח גלוק +נרתיקיםרבעון 20193
             379,468                                  07.80.02.09380,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית אשדודארנונהרבעון 20193
             377,998                                  52.50.03.06378,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' שיפוץ ואיטום יח' סלערבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01374,589מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 2 סקודה אוקטביהרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01374,589מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 3 סקודהרבעון 20193
             374,338                                  07.80.02.31373,828אא/ אישור אוצרSAFE BOATS INTERNATIONAL LLCחלקי חילוף לספינהרבעון 20193
             367,816                                  07.80.02.04372,000מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"מהסעדה להברבעון 20193
             364,385                                  07.80.02.29364,420מפ/ מכרז פומביג.פ. רכיבה מתקדמת בע"מהדרכות רכיבה - דו גלגלירבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59359,455מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 3 ברלינגורבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59359,455מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן ברלינגורבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01358,834מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 3 קורולהרבעון 20193
             297,000                                  07.80.02.38352,000מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "מארז עבור יום הבחירותרבעון 20193
             355,106                                  07.80.02.31350,202מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחיםרבעון 20193
             335,990                                  52.50.03.06336,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםשיפוץ שירותים ומקלחות+ריצוף בבסיס עטרותרבעון 20193
             334,990                                  52.50.01.20335,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"משיפוץ קומה ב' מטה מחוז דרוםרבעון 20193
             314,199                                  07.80.02.41320,807מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקת מוצרי צ'ק פוינטרבעון 20193
             319,410                                  07.80.02.59319,410מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 ספרינטררבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59315,142מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 3 יאריסרבעון 20193
             305,535                                  52.50.01.20306,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםשיפוץ לשכת ר' את"לרבעון 20193
             301,006                                  07.80.02.22301,006פו/ פטור ועדהרניום בע"מקיטיםרבעון 20193
             298,438                                  07.80.02.25298,438מפ/ מכרז פומביתעש מערכות בע"מרכש תחמושת למערך המתנדביםרבעון 20193
                     -                                  07.80.02.61298,139מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 5 קיה סורנטורבעון 20193
             294,828                                  07.80.02.22294,828פו/ פטור ועדהרניום בע"מערכת מיצוי דנ"א - עבור מז"פרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01294,390מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה לנדקרוזררבעון 20193
             293,824                                  07.80.02.09293,824הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה לניהול קריית הממשלה רמלה בע תחזוקת יח' תביעות מרכז בבניין קריית הממשלהרבעון 20193
             299,029                                  07.80.02.41292,242פו/ פטור ועדהאמן ומחשבים בע"מתחזוקת מערכת אינפורמטיקהרבעון 20193
             291,168                                  07.80.02.51291,175מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"ממיזוג אויר ליהודאי חוות שרתיםרבעון 20193
             287,898                                  07.80.02.41287,898פו/ פטור ועדהאס פי דאטא בע"מרשיון לתוכנת קליק וויורבעון 20193
             265,309                                  07.80.02.09287,773מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור מחוז י"םרבעון 20193
             284,378                                  07.80.02.04284,379פו/ פטור ועדהלורד סנדוויץ בע"מרכש כריכיםרבעון 20193
             280,624                                  52.50.01.08280,625מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד מחשוב פריפריאלי מחסן אטורבעון 20193
             279,938                                  52.50.01.03279,938מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש מצלמות גוף עבור אג"שרבעון 20193
             276,864                                  07.80.02.31277,076כבא / כיבוי אשריתוך טכנולוגיות בטיחותגלילי אויררבעון 20193
             275,920                                  07.80.02.09275,922מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלהתקנת גופי תאורה -פנים וחוץרבעון 20193
             274,956                                  52.50.03.06274,999מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' בינוי בחממה מכמ"שרבעון 20193
             272,910                                  07.80.02.27272,910מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעעב' גילוי אש בתחנת עפולהרבעון 20193
             270,935                                  07.80.02.31270,936מפ/ מכרז פומביג.ג. רובוטיקה מתקדמתתחזוקת רובוטרבעון 20193
             227,419                                  07.80.02.01269,100מח/ מכרז חשכ"לאשת ארגון שרותי תירותסיור לימודירבעון 20193
             262,543                                  07.80.02.31258,917מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםרכש גלוקיםרבעון 20193
             249,526                                  07.80.02.51250,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון קונס' עבור מטא"ר י"ם-רבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01249,726מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה אוקטביהרבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59249,421מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 1 פורד F350רבעון 20193
             247,746                                  52.50.03.06247,748מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' שיפוץ שירותים באנדרטת מגרבעון 20193
             242,453                                  07.80.02.31242,453מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מרכש למערך האווירירבעון 20193
             210,241                                  07.80.02.51240,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל ותקשורת במשרדי כלביה מלמשרבעון 20193
             239,956                                  07.80.02.01239,956מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור מחוז צפון- רבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59239,637מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן ברלינגורבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01239,223מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 קורולהרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01239,223מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 קורולהרבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59239,223מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה קורולהרבעון 20193
             238,680                                  07.80.02.55238,680מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מתיקונים לטאבלטיםרבעון 20193
                     -                                  07.80.02.61236,639מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 10 פורד F550רבעון 20193
             235,076                                  07.80.02.31235,076מפ/ מכרז פומביפ.א.ב. ייצור וייבואתיקון רובוטים, הזרקות, קרוקודיל וגלגלותרבעון 20193
             213,697                                  07.80.02.04231,789מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"מארוחת צהריים חלביתרבעון 20193
             230,747                                  52.50.01.20230,749מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' בינוי חבלה נמל אשדודרבעון 20193
             228,554                                  07.80.02.41228,554מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
             226,218                                  07.80.02.22226,218פו/ פטור ועדהרניום בע"מחומרים מתכליםרבעון 20193
             224,318                                  07.80.02.22224,318פו/ פטור ועדהרניום בע"מחומריםרבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59223,840מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה היילקסרבעון 20193
             222,300                                  07.80.02.41222,300מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש תחנת עגינה עבור מחסן אטורבעון 20193
             220,151                                  52.50.01.20220,151מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' איטום בבית נטופהרבעון 20193
             219,999                                  07.80.02.51220,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוץ מעבדת מז"פ ט.ארבעון 20193
             215,286                                  07.80.02.41219,169מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
             217,035                                  07.80.02.09217,035מש/ מכרז שב"ספ.ק. אלקטרה בע"מרכש גנרטור קרן בלאירבעון 20193
             215,555                                  07.80.02.30215,555מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתשדרוג ותחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01215,305מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 סוואנהרבעון 20193
             213,926                                  07.80.02.21214,988מפ/ מכרז פומביתעשיות מבלטים אנגלנדר יוסף בע"ממחסניות פלדהרבעון 20193
             214,902                                  52.50.01.03214,902מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקים עבור מחסן אטו"רבעון 20193
             211,781                                  07.80.02.09211,781מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים בתוכנית התייעלות עבור בסיס מצודת אדומירבעון 20193
             204,303                                  07.80.02.09209,000מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתחזוקת שערים בכל הארץרבעון 20193
             208,655                                  07.80.02.31207,417אא/ אישור אוצרSAFE BOATS INTERNATIONAL LLCרכש חלקי חילוף לספינהרבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59206,368מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 טויוטה יאריסרבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59205,196מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קיה סיד 5 דלתותרבעון 20193
             203,464                                  07.80.02.09204,216הצעות מחיר/מסגרת זמןרמגור השקעות בע"מתחזוקת ימ"ס י-םרבעון 20193
             178,261                                  07.80.02.34203,346מח/ מכרז חשכ"לאורטל תיירות ונופש בע"ממפגש אלמנותרבעון 20193
             205,859                                  52.50.01.20201,409מפ/ מכרז פומביעין דור מערכות 2009 בע"ממנדפיםרבעון 20193
             200,187                                  52.50.01.05200,187מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מקורסי הכנה למבחני דפ"ר וכשריםרבעון 20193
             200,070                                  07.80.02.22200,070מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקיםרבעון 20193
                  6,625                                  07.80.02.57200,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיפירסום לגיוס שחם חרדירבעון 20193
             200,000                                  52.50.03.06200,000מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהתקנת הצללה במכמ"שרבעון 20193
             199,999                                  52.50.03.06200,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' בינוי במכמ"ש - הזמנה חלקיתרבעון 20193
             200,000                                  52.50.03.06200,000מש/ מכרז שב"סרולן בע"ממבנה שירותים /מקלחות ליחידת הפרשים מחוז ירבעון 20193
             198,596                                  07.80.02.22198,596מפ/ מכרז פומבירניום בע"מערכות לאפיון דנארבעון 20193
                     -                                  07.80.02.61197,814מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 10 אופנוע במוורבעון 20193
             148,246                                  07.80.02.51197,114מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירתכנון אדריכלי לשיפוץ משטרת צפתרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01195,500מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 2 אופנוע במוורבעון 20193
             195,020                                  52.50.03.06195,020מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' בינוי יומן תחנת זכרון יעקברבעון 20193
             193,494                                  52.50.03.06194,650מפ/ מכרז פומביגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מתכנון אדריכלות, בטיחות נגישות ופיתוח טובא זנגריהרבעון 20193
             175,533                                  07.80.02.29194,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיפירסום לגיוס שחם חרדירבעון 20193
             193,343                                  52.50.03.06193,352מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאבטחהרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01191,862מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 2 יונדאי אקסנטרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01191,862מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 2 יונדאי אקסנטרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01189,637מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן ג'אמפירבעון 20193



                     -                                  07.80.02.59189,637מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן ג'אמפירבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01189,637מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן ג'אמפירבעון 20193
             189,000                                  07.80.02.34189,000מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "שי למששפחות שכולותרבעון 20193
             188,955                                  07.80.02.41188,955וע/ ועדת ענ"אאיי.טי.אן.איי.וי.פרותחזוקת מערכת מנ"ערבעון 20193
             188,078                                  07.80.02.41188,078מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מתיקונים לטאבלטיםרבעון 20193
                     -                                  07.80.02.01186,075מח/ מכרז חשכ"למקום ערכים ויוזמותיום משפחותרבעון 20193
             185,472                                  07.80.02.13185,472מפ/ מכרז פומביחי טק פתרונות בע"מתיחור מס' 1- ייצור מתקן מתהפך ללוחיותרבעון 20193
             184,806                                  07.80.02.13185,000מה/ מנהל הרכבוולקן מצברים בעמרכש מצבריםרבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59182,140מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 3 פקנטורבעון 20193
             180,981                                  52.50.03.06180,981מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםשיפוץ מקלחות ושירותים מחוז דרוםרבעון 20193
             179,431                                  07.80.06.06179,431מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מחלקי התקנה עבור דרך המלךרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.06179,112מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 8 יונדאי אקסנטרבעון 20193
             119,681                                  07.80.02.25177,181מפ/ מכרז פומביע.ר.צים שיווק ישיר בע"מתווי מזוןרבעון 20193
             176,892                                  52.50.01.20176,893מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"משיפוץ חדר כושר מחוז ש"ירבעון 20193
               57,406                                  07.80.02.51175,500מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מ עב' שיפוץ פרויקט אוורור מעבדות מזרבעון 20193
             173,650                                  07.80.04.21173,650מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01173,519מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה סופרברבעון 20193
             169,860                                  52.50.03.06172,155מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםנתביםרבעון 20193
             166,574                                  07.80.02.09168,797מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים מתוכנית התייעלות למטה מגרבעון 20193
             168,438                                  52.50.01.04168,438מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש מצלמות גוף עבור אג"שרבעון 20193
             165,797                                  07.80.02.09165,797מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור תחנת כפר סבארבעון 20193
                     -                                  07.80.06.06163,571מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 20 טיוטה קורולהרבעון 20193
             161,999                                  07.80.02.09162,000מש/ מכרז שב"סת.ד.ל בע"מתחזוקת צ'ילרים בכל הארץרבעון 20193
             161,857                                  07.80.02.09161,857מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור תחנת פ"תרבעון 20193
             140,452                                  07.80.02.25161,460מח/ מכרז חשכ"למקום ערכים ויוזמותקורס הכנה לפרישהרבעון 20193
             160,000                                  52.50.03.06160,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוץ משרדים בתחנת ערדרבעון 20193
             159,477                                  07.80.02.41159,477מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממדפסת ניידתרבעון 20193
             138,171                                  07.80.02.09159,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאוטו חן -איסתא נכסיםתחזוקת מענה אזרחי המסגר רבעון 20193
             155,204                                  07.80.02.41155,204מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.06154,321מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 31 יאריסרבעון 20193
             154,281                                  07.80.02.56154,281כבא / כיבוי אשריתוך טכנולוגיות בטיחותמצלמות טרמיות עבור פרוייקט רכבת ישראל לירושליםרבעון 20193
             144,019                                  07.80.02.41151,596מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20193
             151,071                                  07.80.02.02151,071מפ/ מכרז פומביאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מהשלמת מדי סיור רגלירבעון 20193
                     -                                  07.80.02.51150,500מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' בינוי חיזוק מטא"ר י"םרבעון 20193
             150,418                                  07.80.02.25150,418מש/ מכרז שב"סבש גל (שבא)רכש ציוד אימוני הגנה עצמיתרבעון 20193
                     -                                  07.80.02.10150,134מפ/ מכרז פומביד"ר בלוך את אינג' סוקלשרותי בקרת קונסטרוקציהרבעון 20193
             149,988                                  07.80.02.01150,000מס/ מכרז סגורח.א.ש. טכנולוגיה מחקרייעוץ אוטומטיבי לרכב ממוגן ירירבעון 20193
             145,037                                  52.50.03.06150,000מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלתכנון אדריכלות בתחנת טירהרבעון 20193
             149,999                                  07.80.02.45150,000מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"מפילוט היסעים 2019רבעון 20193
             150,000                                  07.80.02.51150,000מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירתכנון אדריכלי תחנת זבולוןרבעון 20193
             149,999                                  07.80.02.31150,000פו/ פטור ועדהרותם בטיחות בע"מטיפול ותחזוקה מנ"פרבעון 20193
             150,257                                  52.50.01.20150,000מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מעבודות חשמל-הארקות באזור דרוםרבעון 20193
             150,469                                  07.80.02.31149,558מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מבקרת גדר מגב יהודאי ירושליםרבעון 20193
             149,339                                  07.80.02.01149,339מח/ מכרז חשכ"לאשת ארגון שרותי תירותטיול אגפי לאילתרבעון 20193
             148,996                                  52.50.01.20149,000מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' שיפוץ פרויקט כיבוי אש מטארבעון 20193
                     -                                  07.80.02.61148,505מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 3 סיטרואן ג'אמפירבעון 20193
                     -                                  07.80.02.61148,505מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 3 סיטרואן ג'אמפירבעון 20193
             146,996                                  52.50.01.20147,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' בינוי כיתות מג"ב בית חורוןרבעון 20193
             147,056                                  07.80.02.41145,167מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאטו"ב הר חוצבים ירושליםרבעון 20193
             140,477                                  52.50.01.03144,166מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש עבור מחסן אטו"ברבעון 20193
             142,460                                  07.80.02.45142,460מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' בינוי ושיפוץ משרדים מטה מגרבעון 20193
             135,482                                  07.80.02.09142,000אא/ אישור אוצראלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת תחנת נהריהרבעון 20193
             141,999                                  52.50.03.06142,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' בינוי מטבח מטה מג"ברבעון 20193
             139,585                                  07.80.02.09140,000מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהתקנת מערכת גילוי אש במעלה אדומיםרבעון 20193
             139,988                                  52.50.03.06139,988מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' בינוי יומן תחנת זכרון יעקברבעון 20193
             139,648                                  07.80.02.30139,648מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהארגזי כלי חבלן, שמשוניות, חליפות קרוררבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59137,971מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 1 אופנוע 1250רבעון 20193
             137,475                                  07.80.02.22137,475מפ/ מכרז פומביוורקרכפפות ניטרילרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01136,258מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 3 אופנוע סוזוקירבעון 20193
             136,209                                  07.80.06.01136,209מפ/ מכרז פומבימפעלי גדנסקי בע"מרכש 3 קלנועיותרבעון 20193
             123,177                                  52.50.01.20136,117מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלשיפוץ מוקד 110 חולוןרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01135,246מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן C4רבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01135,246מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן פיקאסורבעון 20193
             134,340                                  52.50.01.03134,340מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מרכש רחפן וציוד למחוז ירושליםרבעון 20193
             130,175                                  52.50.01.08132,912מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מאספקת שרתי מחשברבעון 20193
             131,040                                  07.80.02.31131,040פו/ פטור ועדהסאן הייטק בע"מדלתות וחלונות לאימוני פריצהרבעון 20193
             130,940                                  07.80.02.45130,940הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרימ"ס מג"ב דרוםרבעון 20193
               96,402                                  07.80.02.29130,000פו/ פטור ועדהדלויט בריטמן אלמגור זהרבקרת חשבוניות גלויטרבעון 20193
             129,431                                  07.80.02.04130,000מפ/ מכרז פומבישרותי בקורת ואבטחת איכות-חיים יודשקבקרת איכותרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01127,790מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה ספורטגרבעון 20193
             125,363                                  07.80.02.25126,556מח/ מכרז חשכ"לאורטל תיירות ונופש בע"ממפגש הוריםרבעון 20193
             126,321                                  07.80.02.09126,321מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןהחלפת גופי תאורה התוכנית התייעלות בצוחר רבעון 20193
             114,054                                  07.80.02.51125,900מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירתכנון אדריכלי לרבות מתכנן מטבחרבעון 20193
             125,000                                  07.80.02.41125,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01124,863מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה אוקטביהרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01124,863מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 אוקטביהרבעון 20193
             117,794                                  07.80.02.51124,214מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםשכ"ט למיזוג אויר מתקן צפתרבעון 20193
               29,222                                  07.80.02.13123,333פו/ פטור ועדהחב. המזרח לשיווק מכוניותחזוקת רכבי לנדרובר דיפנדרבעון 20193
             112,701                                  07.80.02.55123,247מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20193
             123,221                                  07.80.02.56123,221פו/ פטור ועדהמ.ר.ד אפרםהזמנה לחלקי חילוף M203רבעון 20193
             123,045                                  07.80.02.09123,045מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים מרחב נגברבעון 20193
             122,975                                  52.50.03.06123,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח חי בע"משיפוץ מדרגות מערך אווירירבעון 20193
             122,631                                  07.80.02.31122,631מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20193
               22,422                                  07.80.02.32122,203הכ / התחייבות כספיתמשרד רה"מ כ.דמשלחת ספטמבר לפולין - אבטחהרבעון 20193
             121,109                                  07.80.02.22121,109מפ/ מכרז פומבירניום בע"מערכות שכפול דנ"ארבעון 20193
             121,095                                  07.80.02.56121,095מפ/ מכרז פומבילהב נשק תחמושת וציוד ביטחונירכישת עמדות פריקה חדשות לתחנותרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01119,867מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קיה פיקנטורבעון 20193
                     -                                  07.80.02.59119,818מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן ברלינגורבעון 20193
                     -                                  07.80.02.61119,256מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קיה סורנטורבעון 20193
             117,837                                  07.80.02.01117,837מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור יח' 33רבעון 20193
             117,000                                  52.50.03.06117,000מפ/ מכרז פומבידן שרון א.ב. מתכננים בע"מיעוץ תכנון ופיקוח חשמל פרויקט כיבוי אשרבעון 20193
             117,000                                  52.50.03.06117,000מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםייעוץ תכנון ופיקוח מערכות מיזוג אויר מים וביוברבעון 20193
             116,690                                  52.50.03.06116,690מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםתכנון אדריכלי לכלבייה בבה"רבעון 20193



             116,345                                  07.80.02.25116,345מפ/ מכרז פומביפישר תעשיות פרמצבטיות בע"מקרם הגנהרבעון 20193
             112,245                                  07.80.02.41116,016מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
             114,055                                  07.80.02.37114,055הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןרכש לבנות חבלה מצ"הלרבעון 20193
             116,379                                  07.80.02.22113,863מפ/ מכרז פומביעין דור מערכות 2009 בע"ממנדפיםרבעון 20193
             111,971                                  07.80.02.27111,971מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' בטון ופיתוח במבנה שרוף במכמרבעון 20193
             111,257                                  07.80.02.51111,257מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל תחנת שלםרבעון 20193
               30,388                                  07.80.02.25110,796מפ/ מכרז פומביע.ר.צים שיווק ישיר בע"מתווי מזוןרבעון 20193
             110,390                                  07.80.02.09110,390מש/ מכרז שב"סעוצמת הקורתחזוקת חדרי קירור - צפוןרבעון 20193
             110,427                                  07.80.02.29110,000מה/ מנהל הרכבפ.ר.ש פרוייקטים לבטיחות בנהיגההדרכות נהיגהרבעון 20193
             110,000                                  07.80.02.09110,000מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מתיקון ליקויי בטיחות בחשמל במשלרבעון 20193
             109,980                                  52.50.01.03109,980מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"ממערכת אלחוטית לרוכב אופנוערבעון 20193
             109,863                                  07.80.02.09109,863מש/ מכרז שב"ספ.ק. אלקטרה בע"מרכש גנרטורים עבור יח' הגנרטוריםרבעון 20193
             109,069                                  07.80.02.51109,126מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוץ תשתיות קומה 3 מטארבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01109,009מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 3 קטנועיםרבעון 20193
             105,000                                  52.50.03.06108,950מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותתכנון אדריכלי מג"ב אייל- פריסת קבערבעון 20193
             108,196                                  07.80.02.30108,196פו/ פטור ועדהח.ב.א. סוכנויות בע"מתחזוקת רובוטרבעון 20193
             107,624                                  07.80.02.57107,625מפ/ מכרז פומביבתי קולנוע תאטראות בע"מאירוע חנוכהרבעון 20193
                     -                                  07.80.06.06107,601מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 2 אופנוע במוורבעון 20193
             107,158                                  07.80.02.01107,170מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה מטא"ר י'םרבעון 20193
             109,023                                  52.50.03.06106,885מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מ     אבטחה הדרכה ירושליםרבעון 20193
             106,880                                  07.80.02.31106,880מפ/ מכרז פומביחגור בעמ תיקיםרבעון 20193
             103,816                                  07.80.02.41106,088מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסות מחסן אטו"ברבעון 20193
             102,300                                  07.80.02.31105,300מפ/ מכרז פומבירמנוע שירותים מונציפליפינוי פסולת סוסיםרבעון 20193
             104,757                                  07.80.02.02104,757מפ/ מכרז פומבימקט טקסטיל בע"מהשלמה למלאי 2019/2021רבעון 20193
             104,393                                  52.50.03.06104,393מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהחלפת צנרת מים בתחנת עכורבעון 20193
             103,605                                  07.80.02.31103,605מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מרכש ערכות שמע לקסדת רוכברבעון 20193
                     -                                  07.80.06.06103,334מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 13 יונדאי אקסנטרבעון 20193
                     -                                  07.80.02.61103,252מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 12 ברלינגורבעון 20193
                     -                                  07.80.06.01103,184מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 יאריסרבעון 20193
             102,960                                  07.80.02.46102,960פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מפיה לנשיפון אלקטרונירבעון 20193
               87,445                                  07.80.02.09102,830מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים מתוך תוכנית התייעלות במגרבעון 20193
             102,773                                  07.80.02.09102,773מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור תחנת רחובותרבעון 20193
             102,000                                  52.50.03.06102,000מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותתכנון משל"ט ש"ירבעון 20193
             101,082                                  07.80.02.45101,082מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מרכש למחוז דרוםרבעון 20193
             101,082                                  07.80.02.45101,082מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מהדרכה למחוז חוף (אישור שימושרבעון 20193
             100,896                                  52.50.03.06100,832מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מבקרת כניסה יחידת להברבעון 20193
             100,825                                  07.80.02.30100,825מפ/ מכרז פומביסורס אוף סאונד בע"ממערכות השקטה עבור חבלה טברבעון 20193
             100,688                                  52.50.01.20100,688מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"משיפוץ מש"ל את"ן יהודה מחוז שרבעון 20193
             100,033                                  52.50.03.06100,033מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"משיפוץ מטבח בתחנת עכורבעון 20193
             100,000                                  07.80.02.51100,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון קונסטרוקציה תחנת זבולוןרבעון 20193
             100,000                                  07.80.02.51100,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל מעבדת מז"פ ט.ארבעון 20193
             100,000                                  07.80.02.51100,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםתכנון אדריכלי עבור שיפוץ תשתיות סיגנטרבעון 20193
               99,908                                  52.50.03.06100,000מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעשדרוג מערכות גילוי וכיבוי אש אזור ארבעון 20193
             100,000                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומביגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מתכנון אדריכלי הרחבה ושיפוץ תחנת ברבעון 20193
               99,988                                    52.50.03.0699,988מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' בינוי יומן תחנת זכרון יעקברבעון 20193
             100,602                                    52.50.01.0899,742מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממגירת דיסקים למערכת אחסוןרבעון 20193
               96,181                                    07.80.02.3199,450מפ/ מכרז פומביגייד 21לינה וכלכלה ליחידות חילוץרבעון 20193
               99,235                                    07.80.02.4599,235מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמות טרמיותרבעון 20193
               99,108                                    07.80.02.3199,109מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה מטא"ר י'םרבעון 20193
               98,506                                    07.80.06.0698,506מפ/ מכרז פומבירדלר בעמדיגום רכבי יס"מ אג"שרבעון 20193
               98,116                                    52.50.03.0697,798מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםנתביםרבעון 20193
               97,220                                    07.80.02.0997,629מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים במחרחב דרום (רבעון 20193
               97,379                                    07.80.02.0197,379מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור בית השוטר תרבעון 20193
               91,734                                    07.80.02.4197,100מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20193
               96,642                                    07.80.02.2296,642מפ/ מכרז פומביאלדן ציוד אלקטרוניקיטים לכימות דנארבעון 20193
               96,233                                    07.80.02.2796,234מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעעב' גילוי אש מג"ב חרישרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0195,931מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאי אקסנטרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0195,931מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאי אקסנטרבעון 20193
               95,844                                    07.80.02.0195,844מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מהתקנה וכרטיס חכםרבעון 20193
               95,571                                    07.80.02.4195,518מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש ושירות לשרתיםרבעון 20193
               95,302                                    07.80.02.3795,302הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןרכש מצפיניםרבעון 20193
               95,071                                    52.50.01.2095,071מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"משיפוץ יומן ומש"ל תחנת מעלה אדומיםרבעון 20193
               95,026                                    07.80.02.0995,026מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור מטה מחוז דרוםרבעון 20193
               95,351                                    07.80.02.0494,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדה מטבח קרית גתרבעון 20193
               93,565                                    07.80.02.4593,565מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מאוגרי וידאו, דוחסים ומצלמותרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0193,493מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 2 טרקטורוןרבעון 20193
               92,899                                    07.80.02.4592,899מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' בינוי מטבח מטה מג"ברבעון 20193
                     -                                    07.80.02.5992,632מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 יאריסרבעון 20193
               91,804                                    07.80.02.4191,586מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםנתביםרבעון 20193
               91,425                                    07.80.02.0291,330מפ/ מכרז פומביצחובויהשלמה למלאי 2019/2021רבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0190,839מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 3 אופנוע סוזוקירבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0690,709מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 סוואנהרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0690,709מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 2 סוואנהרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.6190,705מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 3 היילקסרבעון 20193
               88,934                                    07.80.02.2988,935מפ/ מכרז פומביבתי קולנוע תאטראות בע"מאירוע חנוכהרבעון 20193
               88,000                                    07.80.02.5688,000פו/ פטור ועדההרשות לחינוך והכשרה ימייםאימון פיילוטרבעון 20193
               87,750                                    07.80.02.4187,750מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןראוטריםרבעון 20193
               87,750                                    07.80.02.4187,750מח/ מכרז חשכ"לחברת פרטנר תקשורת בע"מראוטריםרבעון 20193
               85,375                                    07.80.02.1387,582מפ/ מכרז פומבי איתוראן איתור ושליטהדמי מנוי לחודשים ינואר -יוני רבעון 20193
               87,404                                    07.80.06.0187,404מפ/ מכרז פומבימצמן את מרוץ מילניום בע"מרכש 4 אופנייםרבעון 20193
               86,660                                    07.80.02.2286,660מפ/ מכרז פומביח.ב.א. סוכנויות בע"ממוצרים לפיתוח ט.ארבעון 20193
               86,112                                    07.80.02.0186,112מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקבקבוקיםרבעון 20193
               85,870                                    07.80.02.4585,870מח/ מכרז חשכ"לאשת ארגון שרותי תירותסיור אגף ההדרכה והמכללה הלאומית לאילת רבעון 20193
               85,597                                    07.80.02.0285,597מפ/ מכרז פומבישוגוןכובע כחול לבלשרבעון 20193
               85,578                                    07.80.02.0985,578מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור מטה מרחב שפלהרבעון 20193
               86,283                                    52.50.03.0685,176מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משיטור עירוני טמרהרבעון 20193
               84,197                                    52.50.03.0684,198מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון כלבייה בה"ד מג"ברבעון 20193
                  6,702                                    07.80.02.5184,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון קונס' עבור הדרכה י"ם- רבעון 20193
               15,280                                    07.80.02.5683,570אא/ אישור אוצרSAFE BOATS INTERNATIONAL LLCחלקי חילוף לספינהרבעון 20193
               83,200                                    07.80.02.6183,200מפ/ מכרז פומבירסטה טכנולוגיות בע"מייצור מוט מתרומם מהבהב לרכברבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0683,055מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 11 קטנוע פיאג'ורבעון 20193
               82,833                                    52.50.03.0682,833מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               80,734                                    07.80.02.4182,188מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193



               81,968                                    07.80.02.2782,098מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מעב' גילוי אש יחידת אתגר עטרות ובית ליאלרבעון 20193
               82,000                                    52.50.03.0682,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' שיפוץ שירותים באנדרטת מגרבעון 20193
               81,455                                    07.80.02.2281,455מפ/ מכרז פומביאלדן ציוד אלקטרוניקיטים לכימות דנארבעון 20193
               80,042                                    07.80.02.3180,730מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןאפודי קשיחיםרבעון 20193
               56,872                                    52.50.03.0680,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון מדידות וקונסטרוקציה בתחנת טירהרבעון 20193
               79,924                                    52.50.01.2080,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל-הארקות באזור דרוםרבעון 20193
               79,936                                    07.80.02.0180,000מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהיום משפחותרבעון 20193
               80,000                                    07.80.02.3080,000פו/ פטור ועדהח.ב.א. סוכנויות בע"משדרוג ותחזוקת רובוטרבעון 20193
               79,995                                    52.50.01.2079,996מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל ותשתיות ביומן מחוז חוףרבעון 20193
               79,968                                    52.50.01.2079,968מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מבניית הצללה תחנת כפר סבארבעון 20193
               81,381                                    07.80.02.2279,622מפ/ מכרז פומביעין דור מערכות 2009 בע"ממנדף כימירבעון 20193
               78,776                                    07.80.02.3178,776מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מרכש עבור פרוייקט שחקיםרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0678,660מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 3 אופנוע סוזוקירבעון 20193
               75,667                                    07.80.02.4178,535מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
               77,961                                    52.50.03.0677,961מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל באזור צפוןרבעון 20193
               78,700                                    52.50.03.0677,687מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפריסת שיטור עירוני כפר יונהרבעון 20193
               76,973                                    52.50.03.0676,973מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
               58,420                                    07.80.02.2576,430פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםהלנת מאוייםרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.6176,133מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 11 קטנועיםרבעון 20193
               75,120                                    07.80.02.2775,570מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעעב' גילוי אש בימ"מרבעון 20193
               75,510                                    07.80.02.4675,510פו/ פטור ועדהביו אינסטרומנט בעמחלפים לדבורהרבעון 20193
               75,436                                    07.80.02.0975,436מש/ מכרז שב"סרולן בע"מייצור ואספקת מבנים יבילים קלים מטה מחוז צפוןרבעון 20193
                  7,534                                    52.50.03.0675,340פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלהתחברות לחשמל מחנה מג"רבעון 20193
               75,222                                    07.80.02.4574,700מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדהרבעון 20193
               74,658                                    07.80.01.5174,658מפ/ מכרז פומביקרנות השוטריםנופש משפחותרבעון 20193
               74,521                                    07.80.02.0174,521מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור תחנת עכורבעון 20193
               73,836                                    07.80.02.4673,836פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מחלפים לינשוףרבעון 20193
               73,346                                    07.80.02.2273,346מפ/ מכרז פומביוידאוסטטייפ מנהליםרבעון 20193
               73,029                                    52.50.03.0673,029מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מסיגנט הר חוצביםרבעון 20193
               72,540                                    07.80.02.5772,540מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מאספקת שרותי הובלה, מנוף וסבלותרבעון 20193
               72,159                                    52.50.01.2072,168מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"ממשטח בטון במרחב איילוןרבעון 20193
               72,016                                    52.50.01.2072,035מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות חשמל נקודת שוהם החדשהרבעון 20193
               66,671                                    52.50.03.0670,938מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20193
               70,650                                    07.80.02.2770,680מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעעב' גילוי אש אזור א- חצור מסוקיםרבעון 20193
               70,200                                    52.50.01.0470,200מפ/ מכרז פומביחגור בעמפאוצים מצלמות גוףרבעון 20193
               69,925                                    52.50.01.2070,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון קונסטרוקציה משל"ט שרבעון 20193
               66,561                                    07.80.02.0970,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית באר שבעארנונהרבעון 20193
               70,000                                    07.80.02.5170,000מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםתכנון מיזוג אויר ואינסטלציה למטבח מרכזי מלמרבעון 20193
               59,047                                    07.80.02.3169,910מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת מערכת טמ"ס+אינטרקום תחנת יוקנעםרבעון 20193
               69,887                                    07.80.02.4569,887מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםתא שהייה בתחנת קריית מלאכירבעון 20193
               71,475                                    52.50.01.0869,655מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםנתביםרבעון 20193
               69,498                                    07.80.02.4169,498פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"מהפניית שיחות מטרידים למוקד רבעון 20193
               69,207                                    07.80.02.0169,207פו/ פטור ועדהספידי קול בע"משכירת ציוד לטקס ראש השנהרבעון 20193
               69,030                                    07.80.02.3169,030מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןאפוד ציפהרבעון 20193
               69,000                                    52.50.01.2069,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מביצוע עבודות סורגים בתחנת נתיבותרבעון 20193
               68,969                                    07.80.02.3768,975הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןכלכלה מודיעין עיליתרבעון 20193
               68,948                                    07.80.02.4568,064מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממרלו"ג נתיבות/מערכת אזעקה ומיגוןרבעון 20193
               67,738                                    52.50.01.2068,019מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מהסבת מטבח לשירותים מטה מחוז דרוםרבעון 20193
               36,900                                    52.50.03.0668,000מפ/ מכרז פומביאסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מעבודות תחזוקת חשמל באזור מרכזרבעון 20193
               67,570                                    52.50.03.0667,570מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכת אבטחה עבור תביעות שרבעון 20193
               55,269                                    52.50.03.0667,000מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםתכנון מיזוג ואינסטלציה בתחנת טירהרבעון 20193
               13,319                                    52.50.03.0667,000מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלתכנון אדריכלי ועריכת תב"ע תחנת דימונהרבעון 20193
               66,761                                    52.50.03.0666,772מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"ממערכת גילוי וכיבוי אש- תחנת מודיעין עיליתרבעון 20193
               66,339                                    52.50.03.0666,339מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירעב' תכנון עבור מטבח מלמ"שרבעון 20193
               66,263                                    07.80.02.3166,263מפ/ מכרז פומביחגור בעמפאוציםרבעון 20193
               66,000                                    07.80.02.4166,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               65,170                                    07.80.02.4665,170פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מתיקון מכשירי ינשוףרבעון 20193
               65,159                                    52.50.01.2065,159מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מסגירת בור שנפער במחוז ש"רבעון 20193
               64,775                                    07.80.02.2265,146מפ/ מכרז פומבימוצרי פוליאטילן ופלסטיק (אמיר אשד)שקיות מאובטחותרבעון 20193
               65,000                                    07.80.02.4565,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מארוחת צהריים יום משפחות להברבעון 20193
               65,000                                    52.50.01.2065,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלשיפור סביבת עבודה עבור טכנולוגיות חוףרבעון 20193
               64,780                                    07.80.02.3164,780מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מתיק שלוקררבעון 20193
               64,396                                    07.80.02.4564,396מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
               61,664                                    07.80.02.4163,443מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשבים נידיםרבעון 20193
               63,270                                    07.80.02.2263,270מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה מטא"ר י'םרבעון 20193
               63,204                                    07.80.02.4163,205מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותציוד היקפי למחשבים זיכרונות ומדפסותרבעון 20193
               63,367                                    52.50.03.0662,553מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפרוייקט שיטור עירוני שוהםרבעון 20193
               58,110                                    07.80.02.2762,553מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מעב' גילוי אש אזור דרוםרבעון 20193
               63,009                                    07.80.02.1162,266מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור ימת"א לכישרבעון 20193
               60,272                                    07.80.02.4162,086מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20193
               58,032                                    07.80.02.2561,999מה/ מנהל הרכבפ.ר.ש פרוייקטים לבטיחות בנהיגההדרכות נהיגהרבעון 20193
               61,847                                    07.80.02.5661,999פו/ פטור ועדהשיפור הנדסה ולוגיסטיקה בע"מייעוץ מרלו"גרבעון 20193
               56,622                                    07.80.02.5761,538מנ/ מנהל הרכשאגד הסעים בע"משכירת אוטובוסים הסכם חדש אגד הסעים רבעון 20193
               61,400                                    07.80.06.0661,400מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מדיגום רכברבעון 20193
               61,263                                    07.80.02.5161,263מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלעבודות חשמל בדמ"שרבעון 20193
               61,124                                    07.80.02.4561,124מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכש אבן עבור פריצת חממה במכמרבעון 20193
               60,423                                    07.80.02.0961,000פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מהחלפת דחסנית אשפה מג"ב יהודאירבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0161,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                     -                                    07.80.02.6160,470מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 היילקסרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.6160,470מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 היילקסרבעון 20193
               57,476                                    52.50.03.0660,368מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20193
               58,863                                    07.80.02.0960,000מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מתחזוקת גילוי וכיבוי אש אזור דרוםרבעון 20193
               60,000                                    07.80.02.3760,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןשדרוג יכולת נשק אל הרגרבעון 20193
               17,845                                    07.80.02.1360,000מה/ מנהל הרכבטרקטורים וציוד בע"מתחזוקת משאיות אינטרנשיונל ממוגנות ירירבעון 20193
               60,000                                    07.80.02.0160,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"משירותי קייטרינגרבעון 20193
               54,875                                    07.80.02.0460,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלהרבעון 20193
               59,999                                    52.50.01.0359,999מפ/ מכרז פומביא.א. יבוא ושיווק בע"מרכש עבור מחסן אטו"ברבעון 20193
               59,998                                    07.80.02.0159,998מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20193
               59,993                                    52.50.01.2059,993מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהקמת נקודה - חרישרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0159,933מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה פיקנטורבעון 20193
               59,591                                    07.80.02.3459,591מח/ מכרז חשכ"לאורטל תיירות ונופש בע"ממפגש הוריםרבעון 20193
               59,402                                    52.50.01.2059,415מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' ביסוס יבילים קלים+ שינוי תוואי גדררבעון 20193
               59,220                                    07.80.02.3259,220פו/ פטור ועדהיד ושםמשלחת אוקטובר - ימי הכנה ביד ושםרבעון 20193



               59,843                                    07.80.02.2159,085מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםכוונות וקפיצים לאקדחיםרבעון 20193
               58,464                                    52.50.01.2058,465מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל ותשתיות ביומן מחוז חוףרבעון 20193
               51,833                                    07.80.02.0458,392מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלהרבעון 20193
               54,617                                    07.80.02.0358,032פו/ פטור ועדהנכסי יהונתן ויונה ירושליםחניותרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.6157,149מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 11 קורולהרבעון 20193
               56,875                                    07.80.02.0156,875מח/ מכרז חשכ"לאשת ארגון שרותי תירותסיור אגף ההדרכה והמכללה הלאומית לאילת רבעון 20193
               56,689                                    07.80.02.5056,689מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותציוד היקפי למחשבים זיכרונות ומדפסותרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0156,410מפ/ מכרז פומביעופר חב לרכב בעמרכש 1 אופנוערבעון 20193
               55,653                                    07.80.02.0456,160מפ/ מכרז פומביצחובויהשלמה למלאי 2019/2021רבעון 20193
               56,009                                    07.80.02.3156,010מפ/ מכרז פומביסולמות חגית (1990) בע"מסולמות ליחידות היס"מרבעון 20193
               55,998                                    07.80.02.5156,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםעב' תכנון תברואה ומיזוג אויר תחנת זבולוןרבעון 20193
               54,685                                    52.50.01.0355,788מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
               55,774                                    07.80.02.4155,774מפ/ מכרז פומביאדר מיארה בע"מתיקון ערכות השקטהרבעון 20193
               55,282                                    07.80.02.2255,283מפ/ מכרז פומבירז פרוגרס אספקה רפואיתערדלייםרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0655,112מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 8 יונדאי אקסנטרבעון 20193
               55,085                                    07.80.02.2755,085מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעעב' גילוי אש בבית דגן השמשת מערכתרבעון 20193
               54,966                                    07.80.02.4554,966מפ/ מכרז פומבירינה תעשיות נעליים בע"מנעלי בטיחותרבעון 20193
               54,900                                    52.50.01.2054,900מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור כיתות לימוד במכמרבעון 20193
               53,666                                    07.80.02.4154,873מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
               52,790                                    07.80.02.4154,792מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
               54,185                                    07.80.02.0254,185מפ/ מכרז פומבימקט טקסטיל בע"מהשלמה למלאי 2019רבעון 20193
               55,115                                    07.80.02.3154,035מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון שיטור ימי תל אביברבעון 20193
               53,352                                    07.80.02.2253,352מפ/ מכרז פומבימריס טכנולוג'יס מרקטינג בע"מאוגרי וידאורבעון 20193
                  3,500                                    52.50.03.0653,299מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלהסדרת היתר לתחנת אופקים והתחלת בדיקה לתברבעון 20193
               52,999                                    52.50.01.2053,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל כיתות מג"ב בית חורוןרבעון 20193
               52,940                                    52.50.03.0652,940מש/ מכרז שב"סא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"ממידוף מרחב דודרבעון 20193
               52,599                                    07.80.02.0152,599מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור תחנת חדרהרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0652,440מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 3 אופנוע סוזוקירבעון 20193
               52,211                                    07.80.02.2752,211פו/ פטור ועדהבזק בינלאומי בע"מתחזוקת מרכזיות והרחבות כרטיסים לרשת יובלרבעון 20193
               51,646                                    07.80.02.5051,646מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש פלאפונים עבור דוברות מרבעון 20193
               50,910                                    07.80.02.4550,910מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מצבע שליכט משל"ט מחוז דרוםרבעון 20193
               50,798                                    07.80.02.0150,798מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור בר גיוריארבעון 20193
               49,331                                    07.80.02.4550,754מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשבים ניידיםרבעון 20193
               50,544                                    07.80.02.4650,544פו/ פטור ועדהיעיל די.סי.אס.בעמכיול ממל''זרבעון 20193
               49,164                                    07.80.02.1350,000פו/ פטור ועדהויינגולד משהשירותי תיקון גרורים שוניםרבעון 20193
               49,917                                    07.80.02.1350,000פו/ פטור ועדהקיבוץ עין המפרץשרותי תיקון גרורים שונים בחיפה רבתירבעון 20193
               49,826                                    52.50.03.0650,000מפ/ מכרז פומבילרמן אדריכלים מתכנניתכנון אדריכלות תחנת לודרבעון 20193
               51,319                                    07.80.02.2250,000מפ/ מכרז פומביטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתחזוקת מצלמותרבעון 20193
               48,485                                    07.80.02.1350,000המ/ הצעת מחיראוטו נח בע"מתיקון מושבים- מרכזרבעון 20193
               48,263                                    07.80.02.1350,000פו/ פטור ועדהאריה קופרשטיין נגרריםשירותי תיקון גרורים שונים באזור דרוםרבעון 20193
               49,433                                    07.80.02.1350,000המ/ הצעת מחיראלפסי משהתיקון מושבים- באר שבערבעון 20193
               50,000                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםשיפוץ בית כנסת בתחנת אופקיםרבעון 20193
               48,847                                    07.80.02.0150,000המ/ הצעת מחירמערכות בטיחות ג.י בע"מביצוע הדרכות גובה עפ"י חוקרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.5150,000מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםתכנון יועץ מיזוג דמ"ש מחוז דרוםרבעון 20193
               50,000                                    07.80.02.0950,000המ/ הצעת מחירגל גינוןעבודות גינון - מחוז מרכזרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.5150,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מייעוץ קונסטרוקציה דמ"ש מחוז דרוםרבעון 20193
               50,000                                    07.80.02.0150,000המ/ הצעת מחירגומא המרכז הישראלי לגישור ואימוןקורס גישור מחוז חוף ומרכזרבעון 20193
               49,992                                    52.50.01.0449,992המ/ הצעת מחירג. י. אסיפ סחר בע"מתיחור שרוך אבטחה למצלמות גוףרבעון 20193
               49,966                                    07.80.02.0949,966מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' תחזוקת תשתיות מים וביוב מחוז דרוםרבעון 20193
               49,965                                    07.80.02.3149,965המ/ הצעת מחירארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"מתיקים לזיווד ניידותרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.5749,964מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכהרבעון 20193
               49,959                                    07.80.02.3149,959המ/ הצעת מחיראנ.וי.סול בע"מנרתיק ירך לטייזררבעון 20193
               49,795                                    07.80.02.0149,795המ/ הצעת מחיראקון טק בע"מתיחור מאווררי תקרה אולם ספורט בהרבעון 20193
               49,725                                    07.80.02.2749,725מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מאספקת מטפים צהובים עבור אחרבעון 20193
               49,725                                    07.80.01.5149,725מפ/ מכרז פומביתמורה מערכות מידע בע"מתחזוקהרבעון 20193
               49,599                                    07.80.02.3149,599המ/ הצעת מחירבריל דיוויס (ישראל)ווסט זוהררבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0649,502מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן ג'אמפירבעון 20193
                     -                                    07.80.02.6149,502מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן ג'אמפירבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0649,502מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן ג'אמפירבעון 20193
               49,500                                    07.80.02.2549,500המ/ הצעת מחיריגאל משה כהןניהול פרוייקט -עיבוד מילון משטרת ישראלרבעון 20193
               49,500                                    07.80.02.0949,500המ/ הצעת מחירבשי חזי (יגל ויעשב פיתוח סביבתי)עבודות גינון - מחוז מרכזרבעון 20193
               49,450                                    07.80.02.3149,450מפ/ מכרז פומביג.ג. רובוטיקה מתקדמתתחזוקת רובוטרבעון 20193
               49,450                                    07.80.02.3149,450מפ/ מכרז פומביג.ג. רובוטיקה מתקדמתתיקון כרטיסי ממשקים לרובוטים רבעון 20193
               49,421                                    07.80.02.3149,421המ/ הצעת מחירמפרולייטמאפס כוונות לקנה 40 מ"מרבעון 20193
               50,720                                    07.80.02.4149,421מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים קעוריםרבעון 20193
               49,399                                    52.50.03.0649,400מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מסככה עבור חבלה מסוביםרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0149,395פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מחלקת תפעול, מברבעון 20193
               26,918                                    07.80.02.5649,235אא/ אישור אוצרSAFE BOATS INTERNATIONAL LLCרכש חלקי חילוף לספינהרבעון 20193
               49,825                                    07.80.02.4549,140מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מבקרת כניסה יחידת להברבעון 20193
               50,260                                    07.80.02.4149,122פו/ פטור ועדהאמן ומחשבים בע"מתחזוקת מערכת אינפורמטיקהרבעון 20193
               47,162                                    07.80.02.2248,999המ/ הצעת מחירמ.שניר בעמציוד מתכלה למכשיר GCMSרבעון 20193
               48,441                                    52.50.01.0448,800מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20193
               48,751                                    07.80.02.3148,751מפ/ מכרז פומביג.ג. רובוטיקה מתקדמתעבודות אלקטרוניקה לרובוטיםרבעון 20193
               49,163                                    07.80.02.4148,531מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממפל פשיעה מרחב שרוןרבעון 20193
               48,321                                    52.50.01.2048,325פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלהתחברות לחשמל מתח גבוה משמר איילוןרבעון 20193
               48,183                                    07.80.02.1348,183פו/ פטור ועדהגפן שירותיםאחזקה ותיקון מגבהים בסדנאותרבעון 20193
               48,057                                    52.50.01.2048,058מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מחלוקת ביסטופ למשרדים מחוז שרבעון 20193
               48,017                                    07.80.02.3148,017מפ/ מכרז פומביחגור בעמחולצות וכובעיםרבעון 20193
               48,095                                    52.50.01.2048,000מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)עיצוב ליחידת הדרכה י-םרבעון 20193
               48,000                                    07.80.02.4548,000מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהיום משפחותרבעון 20193
               47,912                                    07.80.02.4647,912מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה טקס מצטייניםרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.3147,709מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מרכש ילקמ ארצי ושוטף הזמנה כלל מחוזותרבעון 20193
               47,332                                    07.80.02.2247,332המ/ הצעת מחיראליקל בע"מערכות הקסגוןרבעון 20193
               47,047                                    07.80.02.3247,047פו/ פטור ועדהיד ושםימי הכנה ביד ושם - משלחת ספטמבררבעון 20193
               46,755                                    07.80.02.4146,755מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
               46,575                                    52.50.03.0646,575מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלעב' תכנון סככה ומחסנים מודיעין עיליתרבעון 20193
               46,500                                    07.80.02.4146,499מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
               46,444                                    07.80.02.4146,444מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותציוד היקפי למחשבים זיכרונות ומדפסותרבעון 20193
               46,391                                    07.80.02.4646,391מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה יום ספורטרבעון 20193
               38,076                                    07.80.02.2246,347מפ/ מכרז פומבימ.ב.א. הזורע טכנולוגיות כיול אגודהכיולרבעון 20193
               46,215                                    07.80.02.3146,215פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת 3 אוהלים לחודש 1 + רבעון 20193
               44,633                                    07.80.02.4046,156מפ/ מכרז פומביהוט מערכות תקשורת כבליםשירותי טלוויזיה בכבליםרבעון 20193
               45,717                                    07.80.02.0145,717מפ/ מכרז פומביר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ורכש לדרמנים עבור מילהרבעון 20193



               44,437                                    52.50.01.0345,660מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
               44,396                                    07.80.02.4145,660מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
               45,500                                    07.80.02.4545,500מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורה לראש השנהרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0145,419מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 1 אופנוע סוזוקירבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0145,419מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 1 סוזוקירבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0645,355מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 סוואנהרבעון 20193
               45,107                                    07.80.02.4045,107מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש ותחזוקת יחידות קצה למערבעון 20193
               45,085                                    07.80.02.4544,861מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט משרדירבעון 20193
               37,382                                    07.80.02.5644,665פו/ פטור ועדהמאור יעקב ספרטה פתרונות אבטחה בעהכשרות מאבטחי מאויימיםרבעון 20193
               44,500                                    52.50.03.0644,500מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               44,859                                    07.80.02.4544,332מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור מחוז מרכז אג"מרבעון 20193
               44,226                                    52.50.01.0644,226פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"ממע' ניתוב שיחות ארצית חטיבת התביעותרבעון 20193
               44,166                                    07.80.02.4644,166פו/ פטור ועדהביו אינסטרומנט בעמחלפים לדבורהרבעון 20193
               44,110                                    07.80.02.2744,110מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעעב' גילוי אש בבסיס מג"ב גן נררבעון 20193
               43,994                                    07.80.02.2243,994מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמות ודוחסיםרבעון 20193
               43,925                                    07.80.02.2543,925מח/ מכרז חשכ"למקום ערכים ויוזמותיום משפחותרבעון 20193
               43,854                                    07.80.02.3743,854הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןעמדות מחשוב צהליות עבור אגרבעון 20193
               43,847                                    07.80.02.3143,847מפ/ מכרז פומביר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ואולריםרבעון 20193
               43,749                                    07.80.02.1143,749מפ/ מכרז פומביקלמן ברמן בע"מדגלים עבור מלאי מחסן בית דגןרבעון 20193
               43,946                                    07.80.02.4543,641מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדהרבעון 20193
               43,196                                    07.80.02.4143,196מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20193
               40,455                                    07.80.02.3142,983מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנסיםרבעון 20193
               42,133                                    52.50.01.0542,849מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.2242,705המ/ הצעת מחירקאריל שיווק בינלאומי בע"מתרסיסים למז"פרבעון 20193
               42,000                                    07.80.02.4142,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               41,844                                    07.80.02.0941,844מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור בית דגןרבעון 20193
               41,792                                    07.80.02.2241,792מפ/ מכרז פומביוידאוסטמצלמות כרטיסרבעון 20193
               41,591                                    07.80.02.4141,591מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
               41,490                                    07.80.02.4541,490הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרעבור מטה מג"ב לודרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.6141,334מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 6 יונדאי אקסנטרבעון 20193
               41,000                                    07.80.02.2541,000מס/ מכרז סגורבר אילן חברה למו"פ בע"מהדרכהרבעון 20193
               40,949                                    07.80.02.4540,949המ/ הצעת מחיראמיר חברה להנדסה וסחרציוד מכנירבעון 20193
               40,916                                    52.50.03.0640,916פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלהעתקת רשת חשמל יח' 33רבעון 20193
               40,857                                    52.50.01.2040,857מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מתיקון שער חשמלי חבלה צוות רובוטים מחוז חוףרבעון 20193
               40,248                                    07.80.02.3040,248מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהדבקים, מערבלים וקרסיםרבעון 20193
               40,751                                    52.50.03.0640,228מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משיטור עירוני בית"ר עליתרבעון 20193
               40,067                                    07.80.02.3040,067מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהסכיני בטיחות ולהביםרבעון 20193
               40,006                                    52.50.03.0640,006מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מאיטום גגות לתחנת עכורבעון 20193
               40,000                                    07.80.02.4140,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               39,353                                    07.80.02.0940,000המ/ הצעת מחירת.ד.ל בע"מתחזוקת קירור אזור דרום- יבנה עד אילתרבעון 20193
               39,960                                    07.80.02.4139,960מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
               39,780                                    07.80.02.4539,780מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכיבוד לאירוע עליה לכיתה א' רבעון 20193
               28,509                                    07.80.02.2239,778פו/ פטור ועדהCOLLABORATIVE TESTING SERVICES INSמבחנים פורנזייםרבעון 20193
               39,546                                    07.80.02.4139,546מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש עבור מחסן אטו"ברבעון 20193
               40,026                                    52.50.03.0639,513מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משיטור עירוני בית שאןרבעון 20193
               37,776                                    07.80.02.4139,445מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20193
               39,881                                    07.80.02.3139,368מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משדרוג מערכת טמ"ס תחנת שפרעםרבעון 20193
               36,567                                    07.80.02.4139,285מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20193
               36,545                                    07.80.02.4139,002מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותהזמנת מתגים עבור זיטים וכיתת סייבררבעון 20193
               38,791                                    07.80.02.4538,791המ/ הצעת מחירפוראקטיבמשקפי שמשרבעון 20193
               38,750                                    07.80.02.0138,750המ/ הצעת מחיראילת בע"מ 555הצעת מחיררבעון 20193
               39,089                                    07.80.02.4538,629מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור צס"מ מרחב שרוןרבעון 20193
               38,610                                    07.80.02.2538,610מפ/ מכרז פומביוורקרכפפות עובר מרפאות ושוטרי סיוררבעון 20193
               38,521                                    07.80.02.2538,521מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"ממדפסת+ מקודדרבעון 20193
               38,500                                    52.50.03.0638,500מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיות תקשורת + אל פסק לשיטור עירוני כפר יונהרבעון 20193
               38,499                                    52.50.01.0838,499מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש אנטנות קצרות לנישא עבור מחסן אטורבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0638,419מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 27 קיה פיקנטורבעון 20193
               38,384                                    07.80.02.4538,384מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20193
               31,945                                    07.80.02.4138,369מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
               37,832                                    52.50.03.0637,832מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"משיפוץ חדר דיונים בתחנת מעלה אדומיםרבעון 20193
               37,768                                    07.80.02.3137,768המ/ הצעת מחירבר נחום יוסףסדנאות שירותרבעון 20193
               37,592                                    07.80.02.2937,592המ/ הצעת מחירמפעלות  המרכז הבינתחומיפורום  מנכ"לים - מנחגות אהרבעון 20193
               37,411                                    07.80.02.5037,411מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד נילווהרבעון 20193
               37,162                                    52.50.03.0637,162מש/ מכרז שב"סא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"ממידוף עבור טכנולוגיות מחוז שרבעון 20193
               37,021                                    07.80.02.0937,021מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור תחנת רהטרבעון 20193
               37,309                                    07.80.02.4536,870מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20193
               35,659                                    07.80.02.4136,528מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0136,336מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנוע פיאג'ורבעון 20193
               36,333                                    52.50.03.0636,333מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               36,247                                    52.50.01.2036,251מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מפירוק גג אסבסט מטה מחוז צפוןרבעון 20193
               36,083                                    07.80.02.3136,083פו/ פטור ועדהפרצוב א.ד.י בע"מרכש ציוד לכלביםרבעון 20193
               35,079                                    07.80.02.0936,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית בת-יםארנונהרבעון 20193
               35,995                                    07.80.02.0235,973מפ/ מכרז פומביאופנת פור יו 1984 בע"מ פור יו - 600 חולצות שוטרת ארבעון 20193
               35,743                                    07.80.02.4135,744מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
               35,708                                    07.80.02.2535,708פו/ פטור ועדהקיבוץ ניר עםמטווחיםרבעון 20193
               35,304                                    07.80.02.3135,304פו/ פטור ועדהספידי קול בע"משכירת ציוד לטקס סיום קורס חבלהרבעון 20193
               35,100                                    07.80.02.3135,100מפ/ מכרז פומביר.ד.פלד פיתוח וייצור בעערכות מחסוםרבעון 20193
               35,000                                    07.80.02.2735,000מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מעב' גילוי אש ביחידת פרשיםרבעון 20193
               29,919                                    07.80.02.5135,000מפ/ מכרז פומבידן שרון א.ב. מתכננים בע"מתכנון חשמל עבור מטבח מרכזי מלמרבעון 20193
               35,000                                    52.50.03.0635,000המ/ הצעת מחירנדב איכות בגיזוםניקיון גדר כולל ריסוס בבסיס מצודת כוחרבעון 20193
               35,000                                    07.80.02.4635,000הצעות מחיר/מסגרת זמןצבע התכלת - איציק גלשכירת מקוםרבעון 20193
               35,000                                    07.80.02.0935,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאלון גינון ופיתוח בע"מעבודות גינון טבריהרבעון 20193
               35,000                                    07.80.02.1135,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנ.א. אשר בע"מעמדות עבודה חמ,ל אמל"חרבעון 20193
               34,996                                    07.80.02.4634,996הצעות מחיר/מסגרת זמןרדט ציוד ומערכותקורס בטיחות על מצלמות טרמיות לבדיקות נזקי חשמלרבעון 20193
               34,987                                    52.50.03.0634,987מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' בינוי יומן תחנת חדרהרבעון 20193
               34,983                                    07.80.02.0134,983הצעות מחיר/מסגרת זמןהכפר הקסום ראשל"צ 2005 בע"מ.שכירת בריכה + אטרקציותרבעון 20193
               34,958                                    52.50.03.0634,958מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' בינוי יומן תחנת זכרון יעקברבעון 20193
               34,958                                    52.50.01.2034,958מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' בינוי תחנת עירוןרבעון 20193
               18,252                                    07.80.02.2234,925הצעות מחיר/מסגרת זמןקאריל שיווק בינלאומי בע"מתרסיסיםרבעון 20193
               34,878                                    07.80.02.3134,878הצעות מחיר/מסגרת זמןקו האופק פור יור איידציוד לחובש חילוץרבעון 20193
               34,866                                    52.50.01.0534,866הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן רפאליסדנא לסגל מתפ"ארבעון 20193
               34,866                                    52.50.01.0534,866הצעות מחיר/מסגרת זמןברגמן איילסדנא לסגל מרחב מנשהרבעון 20193
               34,807                                    07.80.02.4634,808מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתיק קלסר דוח''ותרבעון 20193



               34,766                                    07.80.02.1134,766הצעות מחיר/מסגרת זמןא.חי.גרפ אדים בע"מכסאות שוניםרבעון 20193
               21,995                                    07.80.02.0134,740הצעות מחיר/מסגרת זמןמשוקולדיס בע"ממארזים לראש השנה -מחוז מרכזרבעון 20193
               35,079                                    07.80.02.4534,667מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור הסיירתרבעון 20193
               31,501                                    07.80.02.5634,663הצעות מחיר/מסגרת זמןאביב ש.ש. ויעוץ עסקי בע"מסדנארבעון 20193
               34,650                                    07.80.02.5634,650הצעות מחיר/מסגרת זמןסנסקום ייעוץ וניהול פרוייקטים בע"מסדנאות כתף מול כתף יחידת השרותרבעון 20193
               34,646                                    07.80.02.0134,646מפ/ מכרז פומבימלכות וקסברגר בע"מתשורה לראש השנהרבעון 20193
               34,632                                    07.80.02.2234,632הצעות מחיר/מסגרת זמןדוגטריין-רוני אברהםמבריחי כלביםרבעון 20193
               34,632                                    07.80.02.3134,632הצעות מחיר/מסגרת זמןשיינינג וורלד בנלאומי בע"מאלונקת חילוץ +אביזרים  נלויםרבעון 20193
               34,632                                    07.80.02.2534,632הצעות מחיר/מסגרת זמןקאליר הנדסה בעמציוד לבדיקות מלר"תרבעון 20193
               34,609                                    07.80.02.0134,609הצעות מחיר/מסגרת זמןרסקיו 1הדרכת שוטרים לעבודה בגובהרבעון 20193
               31,869                                    07.80.02.0134,589פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהיח מצטיינת מחלקת חירוםרבעון 20193
               32,527                                    52.50.01.0834,555פו/ פטור ועדהסייבר ארק תוכנה בע"מרכיב DCA לרשיון לכספותרבעון 20193
               34,474                                    07.80.02.2234,474הצעות מחיר/מסגרת זמןהידרו-נעערכות פריצהרבעון 20193
               34,410                                    07.80.02.2534,410הצעות מחיר/מסגרת זמןרפואה בשטח ציוד טקטי בע"מציוד רפואי משליםרבעון 20193
               34,399                                    07.80.02.0934,399מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור תחנת קריית גתרבעון 20193
               34,388                                    07.80.02.3134,388מפ/ מכרז פומביפרונט ליין לציודחגורי סייר מידות גדולותרבעון 20193
               34,308                                    07.80.02.4134,308מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
               34,200                                    07.80.06.0634,200הצעות מחיר/מסגרת זמן איתוראן איתור ושליטההכנסת נתונים חדשים למערכת קופסא ירוקהרבעון 20193
               34,100                                    07.80.02.4534,100הצעות מחיר/מסגרת זמןהמכללה האזורית אשקלוןטקס מצטייניםרבעון 20193
               31,113                                    07.80.02.2534,029הצעות מחיר/מסגרת זמןמוצרי פירסט קיר בע"מציוד רפואי משליםרבעון 20193
               32,543                                    07.80.02.0934,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. תל שבעארנונהרבעון 20193
               33,970                                    07.80.02.0133,970מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכנס מפכ"ל בלכישרבעון 20193
               33,373                                    07.80.02.0933,900מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור מרחב צפוןרבעון 20193
               33,870                                    07.80.02.3133,870מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' בטיחות מטווח עליון בבהרבעון 20193
               33,800                                    52.50.03.0633,800מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               33,696                                    52.50.01.0433,696הצעות מחיר/מסגרת זמןתובנות בע"מקבוצות מיקודרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.4533,516מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה יום משפחותרבעון 20193
               33,318                                    07.80.02.5033,318הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי.בי.אסמצלמהרבעון 20193
               33,228                                    07.80.02.2233,228המ/ הצעת מחירהידרו-נעמערכת פריצה חשמליתרבעון 20193
               33,228                                    07.80.02.4633,228מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרחולצותרבעון 20193
               32,176                                    07.80.02.4133,163מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
               32,883                                    07.80.02.4132,881מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשברבעון 20193
               32,293                                    07.80.02.4132,875מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
               32,760                                    07.80.02.2232,760הצעות מחיר/מסגרת זמןמעבדות חי בע"מערכות אונסרבעון 20193
               32,760                                    07.80.02.4532,760מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהלימודי נהיגהרבעון 20193
               30,176                                    07.80.02.4532,700מה/ מנהל הרכבפ.ר.ש פרוייקטים לבטיחות בנהיגהקורס נהיגה מתקדמתרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.4632,680פו/ פטור ועדההליקון כנעןכנס חטיבהרבעון 20193
               32,678                                    07.80.02.0132,678מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסה בינונית להשמדת מסמכיםרבעון 20193
               32,617                                    07.80.02.2732,617מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון שער קונזולי באילתרבעון 20193
               32,561                                    07.80.02.2232,561המ/ הצעת מחיראיי.בי.אסחצובות למשקפותרבעון 20193
               32,754                                    07.80.02.2532,527מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדהרבעון 20193
               32,479                                    07.80.02.3132,479מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש אוזניות BUDS מתפ"ארבעון 20193
               32,471                                    52.50.03.0632,471מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
               32,397                                    07.80.02.4132,397מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20193
               32,397                                    52.50.01.0332,397מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש עבור מחסן אטו"ברבעון 20193
               32,327                                    07.80.02.4532,327מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מרחפנים למג"ב  + מתאמים 2רבעון 20193
               32,137                                    52.50.01.0532,137מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               32,131                                    07.80.02.2232,131הצעות מחיר/מסגרת זמןאמפרוקומחיצות עופרתרבעון 20193
               32,246                                    07.80.02.4532,001מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מערכות כיבודרבעון 20193
               31,666                                    52.50.03.0632,000מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות תחזוקת חשמל באזור מרכזרבעון 20193
               32,000                                    07.80.02.3132,000פו/ פטור ועדהמי-דן מעיןרכש חומר נגד זבובים לסוסיםרבעון 20193
               32,000                                    07.80.02.5132,000מפ/ מכרז פומבישתדלן את לייבו הנדסת חשמל בע"מתכנון חשמל תחנת זבולוןרבעון 20193
               32,000                                    07.80.02.0932,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאבו דקה אסעידעבודות גינון מטה מחוז צפוןרבעון 20193
               31,739                                    07.80.02.0131,905פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
               31,824                                    07.80.02.4531,824הצעות מחיר/מסגרת זמןבסה ברוך - מקור הבשרקייטרינג יום משפחות מסוביםרבעון 20193
               32,237                                    52.50.03.0631,823מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפרוייקט שד"ת רמון- חדר חוקר תורןרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.6131,775מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 1 פורד F350רבעון 20193
               31,673                                    07.80.02.4131,673הצעות מחיר/מסגרת זמןפרינטלנד בע"מרכש ציוד נילווה +מסכיםרבעון 20193
               31,590                                    07.80.02.0131,590מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברי מתנהרבעון 20193
               31,590                                    52.50.01.0331,590מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מרכש עבור מחסן אטו"ברבעון 20193
               31,590                                    07.80.02.0131,590הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון רמת רחליום עיוןרבעון 20193
               31,532                                    52.50.03.0631,532מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםשרותי יעוץ ותכנון עבור משמר אילוןרבעון 20193
               31,456                                    07.80.02.0931,489מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלפירוק והתקנת גופי תאורה בבסיס מכבים רבעון 20193
               31,406                                    07.80.02.0131,406מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהתייעלות אנרגטית רכישת מזגנים עבור מחוז תרבעון 20193
               31,317                                    07.80.02.4131,317מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20193
               31,616                                    52.50.03.0631,211מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפרוייק שד"ת רמון- חדר רובוט נתבגרבעון 20193
               31,064                                    52.50.03.0631,064מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מרשימת תקציב 6 - חבלה דרוםרבעון 20193
               29,084                                    07.80.02.0931,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. תל שבעארנונהרבעון 20193
               31,931                                    07.80.02.3030,888מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסך קעוררבעון 20193
               30,983                                    07.80.02.3130,829מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון שיטור ימי חיפהרבעון 20193
               30,221                                    52.50.03.0630,717מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםתשתיותרבעון 20193
               30,654                                    52.50.03.0630,654הצעות מחיר/מסגרת זמןסאן הייטק בע"מדלת לפריצה קרהרבעון 20193
               31,296                                    52.50.03.0630,649מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור מתחם חבלה מרחב דודרבעון 20193
               30,151                                    52.50.03.0630,645מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש נתבים עבור יח' שיטור עירוני כפר יונהרבעון 20193
               30,590                                    07.80.02.4530,605הצעות מחיר/מסגרת זמןקפה יותו בע"מקייטרינג יום משפחות תחנת לב תרבעון 20193
               30,502                                    07.80.02.3130,502המ/ הצעת מחירפלד ישראל סוכנויותציין לייזררבעון 20193
               30,502                                    07.80.02.0130,502הצעות מחיר/מסגרת זמןגויטע שמעון - ש.הפקותכלכלה ליום משפחהרבעון 20193
               30,467                                    07.80.02.3130,467מפ/ מכרז פומביהפיגרףתשורות עבור פרוייקט שחקיםרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0930,459המ/ הצעת מחירגני קדם בע"מעבודות גינון במחוז י-םרבעון 20193
               30,385                                    52.50.01.2030,385מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'שרותי יעוץ ותכנון משמר איילוןרבעון 20193
               30,960                                    52.50.03.0630,354מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאבטחה תחנת מודיעין עליתרבעון 20193
               30,345                                    07.80.02.1130,257מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור מתנ"א דרוםרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.6130,235מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה היילקסרבעון 20193
               30,233                                    07.80.02.3130,233הצעות מחיר/מסגרת זמןשיינינג וורלד בנלאומי בע"מאלונקת חילוץ +אביזרים  נלויםרבעון 20193
               30,165                                    07.80.02.4530,165מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מא.צהרייםרבעון 20193
               30,116                                    07.80.02.0130,116פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
               30,000                                    52.50.03.0630,000מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהחלפת צנרת מים בתחנת עכורבעון 20193
               30,000                                    07.80.02.0930,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחנין מרעי-פינת חן סיבה קוסמטיקסעבודות גינון למרחב גלילרבעון 20193
               29,707                                    07.80.02.4530,000מה/ מנהל הרכבפ.ר.ש פרוייקטים לבטיחות בנהיגההשתלמותרבעון 20193
               30,000                                    07.80.02.2530,000פו/ פטור ועדהבתי קולנוע תאטראות בע"מיום משפחותרבעון 20193
               19,060                                    07.80.02.5130,000מפ/ מכרז פומבידן שרון א.ב. מתכננים בע"מתכנון חשמל עבור מטבח מרכזי מלמרבעון 20193
               30,210                                    07.80.02.0130,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדהרבעון 20193
               30,000                                    07.80.02.2530,000הצעות מחיר/מסגרת זמןליאם הפקותהופאן אומןרבעון 20193



               30,000                                    07.80.02.0930,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחב המשקם דרוםתשלום חוב- עב' גינון במלמ"רבעון 20193
               29,996                                    07.80.02.3129,996הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.ס.ק רופ אקסס בע"מ ציוד יעודי לחילוץרבעון 20193
               29,952                                    52.50.01.0529,952הצעות מחיר/מסגרת זמןסקוריטיץ' בע"מהדרכותרבעון 20193
               30,997                                    07.80.02.3129,952פו/ פטור ועדהמפרולייטכוונותרבעון 20193
               29,902                                    07.80.02.4129,905מפ/ מכרז פומביאדיוקום חיפה/אופנבך אופק יואב יצחקתיקון אוזניות לערכת השקטהרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.1329,849מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כלי רכברבעון 20193
               29,865                                    07.80.02.3129,835מפ/ מכרז פומבירותם בטיחות בע"מנשמיות לחירוםרבעון 20193
               29,786                                    07.80.02.3129,786הצעות מחיר/מסגרת זמןאוז קונסנטיניג בע"מסדנאות שירותרבעון 20193
               29,755                                    07.80.02.2529,755הצעות מחיר/מסגרת זמןרותם און ו/או נפךסדנהרבעון 20193
               29,750                                    07.80.02.0129,750הצעות מחיר/מסגרת זמןשירותי קייט נווה מדבריום משפחותרבעון 20193
               29,738                                    07.80.02.4129,738מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               29,199                                    07.80.02.0929,725מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור יחידות מחוז דרוםרבעון 20193
               29,659                                    07.80.02.4129,660מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד מחשוב פריפריאלי מחסן אטורבעון 20193
               29,484                                    52.50.03.0629,484פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"מהרחבת מערכת IVR מחלקת שכררבעון 20193
               29,465                                    07.80.02.4129,465מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
               29,450                                    07.80.02.3029,450מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכפפות נגד חיתוךרבעון 20193
               29,399                                    52.50.01.2029,399מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל בזי"ט מחוז חוףרבעון 20193
               29,250                                    07.80.02.0129,250המ/ הצעת מחירעמית גלהשתלמות מקצועיתרבעון 20193
               29,238                                    07.80.02.2229,238מפ/ מכרז פומביעמיסל - עמית תעשיות בע"ממצבריםרבעון 20193
               29,133                                    07.80.02.4529,133הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ט.ר כלי גינוןמזמרות גבהיםרבעון 20193
               28,706                                    07.80.02.0129,003פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםטיול מינהל היועמ"ש 2019רבעון 20193
               28,711                                    07.80.02.5128,712מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל מעבדת סמים מטארבעון 20193
               28,700                                    52.50.03.0628,700מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מפריסה יח' שיטור עירוני עציון רבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0628,545מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קיה סורנטורבעון 20193
               28,532                                    07.80.02.5028,532הצעות מחיר/מסגרת זמןארליך מעבדות בע"ממצלמהרבעון 20193
               28,508                                    52.50.01.2028,510מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל במחוז חוף- הכשרותרבעון 20193
               23,133                                    07.80.02.4128,420מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0628,418מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש טרקטורוןרבעון 20193
               28,417                                    07.80.02.5128,361מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שילוט, סמלים ומדפי ספרים עבור מטארבעון 20193
               28,877                                    07.80.02.4528,311מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מלחצני מצוקה משל"ט דרום באר שבערבעון 20193
                     -                                    07.80.02.6128,259מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 1 אופנוע 1250רבעון 20193
               28,080                                    07.80.02.0928,080הצעות מחיר/מסגרת זמןאודי גינון והובלותעבודות גינון לתחנת כרמיאלרבעון 20193
               28,080                                    07.80.02.0128,080הצעות מחיר/מסגרת זמןיעקבי יהודה - ברבחוצ קייטרינגכלכלה יום משפחות חטיבת האבטחהרבעון 20193
               28,080                                    07.80.02.4528,080הצעות מחיר/מסגרת זמןאף.וי.סי-סקיורטי סיסטמסדוחסי וידאורבעון 20193
               28,080                                    07.80.02.1328,080הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת שלמה נאור בע"ממנוע F350 קרקלרבעון 20193
               28,080                                    07.80.02.0128,080הצעות מחיר/מסגרת זמןטלרז ל.א יבוא ושיווקהדפסת לוח שנהרבעון 20193
               28,057                                    07.80.02.1128,057הצעות מחיר/מסגרת זמןגרבוגרף ישראל (טכנולוגיות) בע"ממכשיר חריטה חשמלירבעון 20193
               27,027                                    52.50.03.0628,000מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלתכנון חשמל בתחנת טירהרבעון 20193
               27,993                                    07.80.02.2528,000מפ/ מכרז פומביא.ע. אל-עם יזמות בע"ממטווחיםרבעון 20193
               28,000                                    07.80.02.2528,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה הכלכלית לאשקלוןהצגהרבעון 20193
               28,108                                    07.80.02.4527,777מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט משרדירבעון 20193
               27,706                                    07.80.02.4127,706מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
               27,501                                    07.80.02.4127,532מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםנתביםרבעון 20193
               24,751                                    07.80.02.4527,500פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהצפיה בסרט כנס יס"מ מחוזירבעון 20193
               27,495                                    07.80.02.0127,495הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה העירונית רחובותשירותי בריכה ליום משפחות להברבעון 20193
               26,910                                    07.80.02.4127,396מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
               26,744                                    07.80.02.4127,396מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
               26,637                                    07.80.02.4127,396מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
               27,331                                    07.80.02.4527,331מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכנס קצינים מחוזירבעון 20193
               27,308                                    07.80.02.4127,308הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
               27,027                                    07.80.02.0127,027הצעות מחיר/מסגרת זמןפארק המים ביבנה בע"מיום משפחותרבעון 20193
               26,999                                    07.80.02.0127,000המ/ הצעת מחיררועי מלכהסדנאות הטרדה מיניתרבעון 20193
               26,909                                    07.80.02.4626,910הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס ראשון עמאר שמעון בע"מעבודות הדפסהרבעון 20193
               26,910                                    07.80.02.4626,910הצעות מחיר/מסגרת זמןגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מיריעה מנתבתרבעון 20193
               26,910                                    07.80.02.0126,910פמ/ פטור מרו"ממידע כחול לבן/גלאור יאימארז סיכות לטקס יום הזיכרוןרבעון 20193
               26,816                                    07.80.02.2526,816הצעות מחיר/מסגרת זמןדין ציוד רפואימכשור רפואי עבור מרפאותרבעון 20193
               26,125                                    07.80.02.4126,687מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20193
               26,676                                    52.50.03.0626,676הצעות מחיר/מסגרת זמןנירוסטה חולון בע"מפרוייקט מודיעין החדשהרבעון 20193
               26,637                                    07.80.02.3126,637מש/ מכרז שב"ספרונט ליין לציודכבלי ידרבעון 20193
               26,558                                    07.80.02.5126,558מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלעבודות חשמל דמ"ש מטא"ר מזרבעון 20193
               26,558                                    07.80.02.5126,558מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלעבודות חשמל מאגר ט"ארבעון 20193
               26,536                                    07.80.06.0626,536מפ/ מכרז פומבירדלר בעמדיגום רכביםרבעון 20193
               25,839                                    07.80.02.4126,478מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש נתבים ומתגים עבור מג"רבעון 20193
               26,454                                    52.50.01.2026,454מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"משירותי תכנון עבור הקמת קומה במודיעין עיליתרבעון 20193
               26,488                                    07.80.02.4526,356מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןימ"ס מג"ב דרוםרבעון 20193
               26,353                                    07.80.02.4126,353מח/ מכרז חשכ"לצילומעתיק בעמרכש מדפסותרבעון 20193
               26,300                                    07.80.02.5126,300מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               24,429                                    07.80.02.4126,297מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20193
               25,474                                    07.80.02.4126,275מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשבים +הרחבותרבעון 20193
               25,122                                    07.80.02.4126,273מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשבי ניידרבעון 20193
               26,092                                    52.50.03.0626,268מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרשימת תקציב 6 - מרחב לכיש לשכהרבעון 20193
               26,260                                    52.50.03.0626,260מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"משיפוץ תנועה ויומן בתחנת חדרהרבעון 20193
               25,843                                    52.50.03.0626,244מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20193
               26,759                                    07.80.02.3126,235מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משדרוג מערכת הטמ"ס מגדל העמקרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0626,220מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 1 אופנוע סוזוקירבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0626,220מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 1 סוזוקירבעון 20193
               26,126                                    07.80.02.4126,126מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
               25,677                                    07.80.02.4126,099מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש נתבים עבור מג"ברבעון 20193
               26,090                                    07.80.02.0126,090מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכישת מזגנים עבור תחנת זכרון יעקברבעון 20193
               25,948                                    52.50.03.0625,948מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' שיפוץ שירותים באנדרטת מגרבעון 20193
               25,945                                    52.50.01.2025,945מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מהסדרת קו ביוב במחוז ש"ירבעון 20193
               25,935                                    07.80.02.0125,935מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור תחנת עירוןרבעון 20193
               25,918                                    07.80.02.4125,918מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקרבעון 20193
               26,134                                    07.80.02.4525,825מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור יחידת חבלה חיפה מחוז חוףרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.6125,813מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 3 ברלינגורבעון 20193
                     -                                    07.80.02.6125,813מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן ברלינגורבעון 20193
               26,039                                    07.80.02.2525,786מפ/ מכרז פומביש.א.ג.שרותי רפואה בעממכשור רפואי עבור מרפאותרבעון 20193
               25,666                                    07.80.02.0125,666מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממסגרותרבעון 20193
               25,623                                    07.80.02.2525,623הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז גבים לגשור בע"מקורס גישוררבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0625,599מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה לנדקרוזררבעון 20193
               22,998                                    07.80.02.5125,553מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון אדריכלי למשרדי הכלבייה במלמרבעון 20193
               22,998                                    07.80.02.5125,553מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון קונס' מטבח מרכזי מלמרבעון 20193
               25,447                                    07.80.02.0925,447המ/ הצעת מחירעופר עבודות עץעבודות גיזום וגינון בבית דגןרבעון 20193



               25,445                                    07.80.02.0125,445מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור נק פרדס חנהרבעון 20193
               25,436                                    07.80.02.4625,436המ/ הצעת מחירשוגוןתיק סייר תנועהרבעון 20193
               25,424                                    07.80.02.4525,424מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשבים+טאבלטיםרבעון 20193
               25,928                                    07.80.02.4525,419מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכות אבטחה במתח נמוךרבעון 20193
               25,389                                    07.80.02.4625,389הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס ברכה אחד)2002(בע"מחוברת נוסחי אישוםרבעון 20193
               25,389                                    07.80.02.4125,389מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מרכש עבור מחסן אטו"ברבעון 20193
               24,666                                    07.80.02.4125,377מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשבים נידיםרבעון 20193
               25,301                                    07.80.02.0125,301הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.א.ב קייט ונופש (בית ברל)יום בודדיםרבעון 20193
               25,027                                    07.80.02.2525,272מפ/ מכרז פומביש.א.ג.שרותי רפואה בעממכשיר החייאה למרפאות משטרתיותרבעון 20193
               25,244                                    52.50.03.0625,244מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מיועץ קרקע +מודד עבור תחנת מודיעין עליתרבעון 20193
               25,224                                    07.80.02.2525,224מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה מטא"ר י'םרבעון 20193
               13,632                                    07.80.02.3225,209הכ / התחייבות כספיתמשרד רה"מ כ.דמשלחת לפולין 27.10 - אבטחהרבעון 20193
               25,197                                    07.80.02.5625,200המ/ הצעת מחיררונן אלדרסדנאות שירותרבעון 20193
               25,112                                    07.80.02.4525,112הצעות מחיר/מסגרת זמןשירותי קייט נווה מדבריום משפחותרבעון 20193
               25,106                                    07.80.02.4525,106הצעות מחיר/מסגרת זמןדי וי דיגיטל ויז'ן בע"ממצלמות למחוז חוףרבעון 20193
               25,038                                    07.80.02.2525,038הצעות מחיר/מסגרת זמןראם ספורט ומחנאות 2013ציוד אימון אישירבעון 20193
               25,027                                    07.80.02.4525,027מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשבי עריכה +הרחבותרבעון 20193
               24,378                                    07.80.02.1325,009מפ/ מכרז פומבי איתוראן איתור ושליטהכפתור זיהוי אישי להנעת רכברבעון 20193
               26,386                                    07.80.02.0125,008מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה לאירוערבעון 20193
               25,000                                    07.80.02.4125,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               21,687                                    52.50.03.0624,999מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון פתרון זמני לשיטור ימי כנרת בביהרבעון 20193
               24,990                                    07.80.02.0924,990הצעות מחיר/מסגרת זמןאור בגן - פיתוח נוףגינוןרבעון 20193
               17,373                                    07.80.02.4524,988מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש נתבים סלולריים עבור מבט ירושליםרבעון 20193
               24,921                                    52.50.01.0524,921הצעות מחיר/מסגרת זמןברגמן איילהדרכת שוטרים מגזר ערבי-קאסםרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0124,827הצעות מחיר/מסגרת זמןחלום עולמי בע"מסיור לימודי תחנת כ"סרבעון 20193
               13,115                                    07.80.01.5424,800פו/ פטור ועדהארקיע קווי תעופה ישראלטיסות מוקדמותרבעון 20193
               24,757                                    07.80.02.2224,757הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ג.ש. מחסני גבעת שאולמקפיארבעון 20193
               24,701                                    07.80.02.1324,701הצעות מחיר/מסגרת זמןשטף קצף בע"משטיפת כ"ררבעון 20193
               24,687                                    07.80.02.2224,687מפ/ מכרז פומבילהב נשק תחמושת וציוד ביטחונינוזל לבן לפיתוח ט"ארבעון 20193
               20,183                                    07.80.02.2224,570המ/ הצעת מחיראחזקות בעמ EMSLערכת הסוואה עבור אחמרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0624,536מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 3 קורולהרבעון 20193
               19,242                                    52.50.03.0624,438מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל - הסטת קווי חשמל ותקשורת למטווח משמר איילרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.2224,406המ/ הצעת מחירפולאריס סולושיינס בע"מחליפת נסוואהרבעון 20193
               24,367                                    07.80.02.0124,367פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםאילתרבעון 20193
               21,230                                    07.80.02.2524,318הצעות מחיר/מסגרת זמןאייר טופ בע"ממערכת פרוביוטית לטיהור אוויררבעון 20193
               24,310                                    07.80.02.4124,310מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
               24,278                                    07.80.02.2224,278מפ/ מכרז פומביאגם 2000פדים לעכבר להגברת מודעות אבטחת מידערבעון 20193
               24,219                                    07.80.02.2224,219מפ/ מכרז פומבישעיה אברהם  ו / או אפרתאוגרי שמערבעון 20193
               24,219                                    07.80.02.4524,219מפ/ מכרז פומבישעיה אברהם  ו / או אפרתאוגרי שמערבעון 20193
               24,166                                    07.80.02.5624,190פו/ פטור ועדהכארמור פתרונות משולבים לרכב בע"מתחזוקת מכתזיםרבעון 20193
               23,999                                    07.80.02.2523,999המ/ הצעת מחירסט-אפ יעוץ אימון ופיתוח בע''מסדנאות  פיתוחרבעון 20193
               23,966                                    07.80.02.4123,966מפ/ מכרז פומבישרותי טלקול אלקטרוניקה בע"ממגבר צופררבעון 20193
               23,323                                    07.80.02.2723,899מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מעב' גילוי אש אזור י-םרבעון 20193
               23,897                                    07.80.02.0123,897הצעות מחיר/מסגרת זמןפלייט טי אל וי בע"מסדנת פיתוחרבעון 20193
               23,486                                    07.80.02.0123,810פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
               23,752                                    52.50.01.0823,752מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשברבעון 20193
               23,625                                    07.80.02.3123,625הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןהתחייבות כספיתרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.4523,596המ/ הצעת מחיררו-עי יאכטות אילת בע"משייט סיור לימודי אילתרבעון 20193
               23,540                                    07.80.02.2523,540הצעות מחיר/מסגרת זמןמגן אופטיק בעמציוד למטווחים למערך המתנדביםרבעון 20193
               23,500                                    07.80.02.4523,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאסידוס קייטרינג בע"ממגשי אירוח יום משפחות שכולותרבעון 20193
               20,000                                    07.80.02.3123,400פמ/ פטור מרו"מד"ר יאלי הששמחקר משווה מודליםרבעון 20193
               23,400                                    07.80.02.0123,400הצעות מחיר/מסגרת זמןמאמא ייצוג שחקנים אומניםהופעת אומן לכנס סגל מערך המתנדביםרבעון 20193
               23,400                                    07.80.02.0923,400מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משרותי שאיבת ושטיפת ביוב וניקוז בבסיסי מגרבעון 20193
               23,399                                    07.80.02.3123,399הצעות מחיר/מסגרת זמןלפידות ציוד ייעודי בע"מציוד יעודי לחילוץרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.2923,279פו/ פטור ועדהסודקסו פאס ישראל בע"מכלכלהרבעון 20193
               23,701                                    07.80.02.4523,256מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור ימ"ר את"ןרבעון 20193
               23,200                                    07.80.02.0123,200הצעות מחיר/מסגרת זמןק.ש.מ. שיווק ונופשסיור לימודי משל,ט צפוןרבעון 20193
               23,166                                    07.80.02.4123,166פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"מתחזוקת מערכת הפצת הודעות ורבעון 20193
               23,100                                    07.80.02.4123,100מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               23,049                                    07.80.02.3123,049המ/ הצעת מחירוי.אס.אמ תקשורת בע"מסרטון שירותרבעון 20193
               23,014                                    52.50.01.2023,014מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור תחנת לב הבירהרבעון 20193
               23,000                                    07.80.02.0923,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו קסט הגלילשילוט חיצוני מחוז צפוןרבעון 20193
               23,000                                    07.80.02.0123,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמנצור ניצןהסעדהרבעון 20193
               22,874                                    07.80.02.3122,874הצעות מחיר/מסגרת זמןאנ.וי.סול בע"מתיקים ייעודיםרבעון 20193
               22,850                                    07.80.02.0922,850מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור המערך האווירירבעון 20193
               22,812                                    07.80.02.3122,815מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מהדרכה למחוז דרום ומג"ברבעון 20193
               22,815                                    07.80.02.2222,815הצעות מחיר/מסגרת זמןטלרז ל.א יבוא ושיווקתיקיםרבעון 20193
               22,800                                    07.80.02.2522,800מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מהדרכה מחוז ת"א 6 חניכיםרבעון 20193
               22,581                                    07.80.02.0122,581המ/ הצעת מחירכפר מונאש מושב עובדים (פאנדה)בריכה - כפר מונאש במסגרת יום עיוןרבעון 20193
               22,563                                    07.80.02.3822,563הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעמהדפסותרבעון 20193
               22,531                                    07.80.02.2722,533מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלתיקון לוח חשמל וכבלים במלמרבעון 20193
               22,500                                    07.80.02.2122,500הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרעמדות פריקה נשק מדור אמלרבעון 20193
               22,500                                    07.80.02.0122,500מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורהרבעון 20193
               20,646                                    07.80.02.0122,496פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מג"ב איושרבעון 20193
               22,473                                    07.80.02.0122,473מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלה ליום עיון יח' מו"מרבעון 20193
               14,058                                    07.80.02.0122,434מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלה לאירועים במחוז צפוןרבעון 20193
               22,324                                    07.80.02.0122,324מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלים מדור נשטר ונוהגרבעון 20193
               22,309                                    07.80.02.4122,309פו/ פטור ועדהעיצוב עיסקי בע"מחידוש רישיונות טלריקרבעון 20193
               22,541                                    07.80.02.2122,230מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםנרתיק פנימי לגלוקרבעון 20193
               22,230                                    07.80.02.4522,230הצעות מחיר/מסגרת זמןכספית ייצוג והפקת אמניםהופעת אמן - מחוז חוףרבעון 20193
               22,171                                    07.80.02.4622,172פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מרכש תמיסה עבור ינשוףרבעון 20193
               22,141                                    07.80.02.1722,141מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מאוגר וידאורבעון 20193
               22,197                                    07.80.02.1122,090מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט חד"א עבור מג"ב בית גבריןרבעון 20193
               22,000                                    52.50.03.0622,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               22,000                                    07.80.02.3022,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               21,411                                    07.80.02.0922,000מש/ מכרז שב"סעוצמת הקורתחזוקת חדרי קירור צפון- שדרוג מכולת קירור במלמרבעון 20193
               21,996                                    07.80.02.4121,996מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"ממערכת אלחוטית לרוכב אופנוע יסרבעון 20193
               21,335                                    07.80.02.4121,917מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשברבעון 20193
               21,903                                    07.80.02.2921,903מפ/ מכרז פומביבתי קולנוע תאטראות בע"מגימלאיםרבעון 20193
               21,859                                    07.80.02.2221,859הצעות מחיר/מסגרת זמןגטר גרופ בע"מטונריםרבעון 20193
               21,800                                    07.80.02.3121,799מפ/ מכרז פומביר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ורב כלי ליחידות החילוץרבעון 20193
               18,196                                    07.80.02.2521,720מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןשירות מטווחים - יחידות ותחנות מחוז חוףרבעון 20193
               21,307                                    07.80.02.4121,639מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשביםרבעון 20193



               21,598                                    07.80.02.4121,598מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20193
               21,500                                    07.80.02.3221,500מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה מטא"ר י'םרבעון 20193
               21,440                                    07.80.02.0121,440פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מג"ב י-םרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.4521,402מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכיבוד ואורחות יום ספורט מחוזירבעון 20193
               21,393                                    07.80.02.2121,393פו/ פטור ועדהורטל אף.סי.אס בע"מתחזוקת כננתרבעון 20193
               21,323                                    07.80.02.2521,323מפ/ מכרז פומביבתי קולנוע תאטראות בע"מפצועיםרבעון 20193
               21,309                                    07.80.02.0921,309מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור תחנת ערדרבעון 20193
               20,250                                    07.80.02.0121,300מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעיםרבעון 20193
                  3,500                                    52.50.03.0621,299מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירהיתר בניה להריסת מבנים מסוכנים תחנת טבריהרבעון 20193
               20,865                                    07.80.02.0121,296פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
               21,554                                    52.50.03.0621,277מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון אריאל- חדרי מעצררבעון 20193
               21,099                                    07.80.02.0921,099מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים - התייעלות  בעטרות רבעון 20193
               21,060                                    07.80.02.2721,060מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מאספקת מטפים צהובים עבור אחרבעון 20193
               21,060                                    07.80.02.3121,060הצעות מחיר/מסגרת זמןיזרעאלי רוןקורס פריצהרבעון 20193
               21,060                                    07.80.02.3121,060הצעות מחיר/מסגרת זמןקשת מערכות שערים מקבוצת גורן בע"העתקת שער דו כנפי בת. נהריהרבעון 20193
               21,060                                    07.80.02.3121,060הצעות מחיר/מסגרת זמןאופק אורות בע"מפנסי ראשרבעון 20193
               21,052                                    07.80.02.2721,052מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מעב' גילוי אש יחידת אתגר עטרותרבעון 20193
               21,284                                    52.50.03.0621,033מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור מרכז פרישה .רבעון 20193
               21,027                                    07.80.02.0121,027פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםשירותי לינהרבעון 20193
               21,000                                    07.80.02.0121,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה לבידור ובילוי - נופשוניתשרותי בריכה מרחב איילוןרבעון 20193
               21,000                                    07.80.02.2521,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה למרכזי תרבות וספורטחדר כושררבעון 20193
               20,978                                    07.80.02.2520,978הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון חדרי כושררבעון 20193
               16,355                                    07.80.02.2920,900פו/ פטור ועדההמכון למורשת בן גוריוןסדנארבעון 20193
               20,900                                    07.80.02.4120,900מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
               20,826                                    07.80.02.0120,826הצעות מחיר/מסגרת זמןבלגן אור יהודה בע"מ רכש עבור מדור הסברה מגזר חרדירבעון 20193
               20,526                                    07.80.02.4120,804מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0620,764מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 3 קטנועיםרבעון 20193
               20,709                                    07.80.02.0920,709הצעות מחיר/מסגרת זמןכלל חברה לבטוחתחזוקת מרחב ירקוןרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.1320,708מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת רכב עבור צמ"מרבעון 20193
               20,045                                    07.80.02.4120,695מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20193
               20,690                                    07.80.02.0120,690מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"משירותי הסעדה (בוקר+צהרייםרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0120,670פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
               20,883                                    07.80.02.1120,638מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט חד"א מג"ב עוטף ירושלים באישור אשר קרגולהרבעון 20193
               20,618                                    07.80.02.0420,618מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20193
               20,528                                    07.80.02.4520,528מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20193
                  5,039                                    07.80.02.0420,498מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכיבוד ואורחות יום ספורט מחוזירבעון 20193
               20,484                                    07.80.02.4020,484מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש ערכות שמע יח' 33רבעון 20193
               20,871                                    07.80.02.4520,479מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור מדור ייעוץ וחקיקה אתרבעון 20193
               17,550                                    07.80.02.2220,475הצעות מחיר/מסגרת זמןתניב דיינמיקס בע"מיעוץ לבניית CRMרבעון 20193
               20,475                                    52.50.01.0520,475הצעות מחיר/מסגרת זמןסלאמה סעיד - שחקן תיאטרוןפעילות סטנד אפ בנושא אלימותרבעון 20193
               20,450                                    07.80.02.4520,450הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז קהילתי לספורט בהרצליהקייטרינג יום משפחות גלילותרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0120,400הצעות מחיר/מסגרת זמןכרמלים  - תיירות 90סיור מחלקת חבלהרבעון 20193
               20,400                                    07.80.02.0120,400מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "שי למשפחות שכולותרבעון 20193
               20,399                                    07.80.02.4520,399הצעות מחיר/מסגרת זמןאזורי אדיר מאיר - ביס ביסוןמגשי אירוח יום משפחות מרחב דןרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0120,348פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
               20,250                                    07.80.02.0120,250פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי תחנת מסוביםרבעון 20193
               19,742                                    07.80.02.4120,222מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20193
               20,205                                    07.80.02.0120,205מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכש שואבי אבק ומכונות שטיפה לבסיסי הפעלת מתנדביםרבעון 20193
               20,105                                    52.50.01.0520,105מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'שירותי מדידה בפרויקט צור באהררבעון 20193
               20,100                                    07.80.02.0920,100מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום מחוז שרבעון 20193
               20,071                                    07.80.02.2220,071הצעות מחיר/מסגרת זמןפולימר גבולות בעמגומי סילקוני ופיות ערבוברבעון 20193
               20,068                                    07.80.02.4520,068מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקעבור סדנת רפ"קים וסדנת סנרבעון 20193
               20,399                                    07.80.02.3120,037מפ/ מכרז פומבימכמש אלקטרוניקה ומעגליםעבודות אלקטרוניקה לרובוטיםרבעון 20193
               20,032                                    07.80.02.2520,037מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתערב גמלאי מחוז מרכז- כלכלהרבעון 20193
               20,061                                    07.80.02.0920,010מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מעב' חשמל תחזוקה ושבר מחוז שרבעון 20193
               20,000                                    07.80.02.2520,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפיסטוק אומניםהופעת אומןרבעון 20193
               16,321                                    07.80.02.0920,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית מעלה אדומיםארנונהרבעון 20193
               19,293                                    07.80.02.5720,000מה/ מנהל הרכבפ.ר.ש פרוייקטים לבטיחות בנהיגההדרכות נהיגהרבעון 20193
               20,000                                    07.80.02.2520,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסברס יזמות וייצוג בע"מהופעת אומןרבעון 20193
               20,000                                    07.80.02.2920,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה מטא"ר י'םרבעון 20193
               20,000                                    07.80.02.0920,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשרון הדברה ירוקה בע"מהדברה לכלל המזיקים בככל בסיסי מגרבעון 20193
               20,000                                    07.80.02.0120,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאסידוס קייטרינג בע"מקייטרינג לטקס ראש השנהרבעון 20193
               20,000                                    07.80.02.0120,000פו/ פטור ועדהגאגא בוקינגהופעת אומןרבעון 20193
               20,000                                    07.80.02.4520,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיעקבי יהודה - ברבחוצ קייטרינגקייטרינג צהרים יום משפחותרבעון 20193
               19,999                                    07.80.02.0119,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאוחנה יוסף - קייטרינג פודי'זמגשי אירוח ערב מתנדביםרבעון 20193
               19,998                                    07.80.02.0119,998הצעות מחיר/מסגרת זמןרייטינג אירועים בע"ממגשי אירוח ערב מתנדביםרבעון 20193
               19,998                                    07.80.02.0119,998מפ/ מכרז פומבילוניטק מוצרי פרסוםתשורה לכנס סגל מערך המתנדבים במכללהרבעון 20193
               19,996                                    07.80.02.3119,996הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.ס.ק רופ אקסס בע"מחבל סטטי לחילוץרבעון 20193
               19,995                                    07.80.02.3119,995הצעות מחיר/מסגרת זמןשבא-יםחליפות צלילה ליחצ צולליםרבעון 20193
               19,995                                    07.80.02.4619,995מפ/ מכרז פומביהפיגרףמאחז בטיחותי לפלאפון בזמן נהיגהרבעון 20193
               19,993                                    07.80.02.4519,993הצעות מחיר/מסגרת זמןגויטע שמעון - ש.הפקותכיבוד יום משפחותרבעון 20193
               19,993                                    07.80.04.2119,993הצעות מחיר/מסגרת זמןהפקות ופרסום אורימדבקות לסימוןרבעון 20193
               19,984                                    07.80.02.2219,984הצעות מחיר/מסגרת זמןביוטסט בע"מספרי לניקוי דנארבעון 20193
               19,984                                    07.80.02.3119,984מפ/ מכרז פומבישוגוןקלסר מפקד +ריקמה ליח חילוץרבעון 20193
               19,946                                    07.80.02.4219,946מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברנציגיםרבעון 20193
               19,940                                    07.80.02.2219,940הצעות מחיר/מסגרת זמןדאר לילא הוצאה לאורתרגום לערביתרבעון 20193
               19,940                                    07.80.02.2519,940הצעות מחיר/מסגרת זמןגשר מפעלים חינוכייםימי עיוןרבעון 20193
               19,937                                    07.80.02.4619,937מפ/ מכרז פומביב.מ.ט. בין-מרקטינג בעמכוסית שתן לאינדיקציהרבעון 20193
               19,902                                    07.80.02.2219,902הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטו מהיר (יבוא ושיווק)מטושיםרבעון 20193
               20,279                                    07.80.02.2219,900מפ/ מכרז פומביאליקל בע"מארון סופרגלורבעון 20193
               19,899                                    07.80.02.3119,899הצעות מחיר/מסגרת זמןפלייט טי אל וי בע"מסדנת תחקיר לאבטחהרבעון 20193
               19,890                                    52.50.03.0619,890הצעות מחיר/מסגרת זמןסייפקו ציוד בטיחות בע"מערכותרבעון 20193
               19,890                                    52.50.03.0619,890הצעות מחיר/מסגרת זמןבדים נטרשת פגודה + בדיקה והתקנה במכמרבעון 20193
               19,890                                    07.80.02.3119,890הצעות מחיר/מסגרת זמןאי. בי. אי קומרס- יניב יאירציוד לחילוץ ממיםרבעון 20193
               19,890                                    07.80.02.3119,890הצעות מחיר/מסגרת זמןסוויפטווטר בע"מ-צח סרורשק זריקה לחילוץ ממיםרבעון 20193
               19,883                                    07.80.02.2219,883מפ/ מכרז פומביתאר אידיאל קונספטסמוצרים לפיתוח ט"ארבעון 20193
               19,799                                    07.80.02.3119,799מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מנצנצים עבור מחוז ירושליםרבעון 20193
               19,796                                    07.80.02.4119,796מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מרכש ערכות קסדה יח' יואברבעון 20193
               19,773                                    07.80.02.3119,773הצעות מחיר/מסגרת זמןסוויפטווטר בע"מ-צח סרורריתמת גלישה ליח"צרבעון 20193
               19,700                                    07.80.02.4519,700הצעות מחיר/מסגרת זמןקיסוסקי ספורט ימיערב גיבוש כולל כיבוד ושתייהרבעון 20193
               19,691                                    07.80.02.3119,691הצעות מחיר/מסגרת זמןצוללי הדרום בע"ממיכלי צלילה ליחצ צולליםרבעון 20193
               19,656                                    07.80.02.2219,656הצעות מחיר/מסגרת זמןמאי- סט בע"מכוסיות לסופרגלורבעון 20193
               19,999                                    07.80.02.3119,607מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מבית מגנצה מש"ק אתיופים חיפהרבעון 20193



               19,598                                    52.50.03.0619,598מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלתכנון מתקן חשמל מודיעין עיליתרבעון 20193
               19,589                                    07.80.02.2219,589מפ/ מכרז פומביוידאוסטאוגרי וידאורבעון 20193
               19,554                                    07.80.02.4519,554הצעות מחיר/מסגרת זמןויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמותרבעון 20193
               19,422                                    07.80.02.0919,422מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מתחזוקת מזגנים בתחנות המחוז הצפונירבעון 20193
               19,328                                    07.80.02.0919,328מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור תחנת עיירותרבעון 20193
               19,270                                    07.80.02.2219,270הצעות מחיר/מסגרת זמןבית מסחר השחל בע"מקלמריםרבעון 20193
               19,431                                    07.80.02.2219,254מפ/ מכרז פומביעין דור מערכות 2009 בע"מבדיקת מנדפיםרבעון 20193
               19,248                                    07.80.02.4519,249מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהחומרים וכלי עבודה עבור מג"רבעון 20193
               18,746                                    07.80.02.4119,222מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
               19,200                                    07.80.02.2219,200הצעות מחיר/מסגרת זמןאבישג שפיצרמילוי לערכות BTKרבעון 20193
               19,129                                    07.80.02.2219,188הצעות מחיר/מסגרת זמןפולי שק בע"משקיות ניילוןרבעון 20193
               19,130                                    52.50.01.0419,130מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש אוזניות סטריאופוניותרבעון 20193
               19,102                                    07.80.02.5119,102הצעות מחיר/מסגרת זמןמי כרמל בע"מאגרת ביוב עבור פרויקט הנגשת מבנים זבולוןרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.6119,049מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 3 יאריסרבעון 20193
               18,185                                    07.80.02.4119,033מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשבים ניידיםרבעון 20193
               19,429                                    52.50.03.0619,027מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט תחנת לב הבירהרבעון 20193
               19,025                                    07.80.02.3119,025מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מערב יחידה מערך אכיפה עירוני מרכזרבעון 20193
               19,021                                    07.80.02.4519,021מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' אלומיניום במחוז חוףרבעון 20193
               19,002                                    07.80.02.4519,002הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב מוני בע"מתשוןרה מארז ייןרבעון 20193
               19,000                                    52.50.03.0619,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               17,878                                    07.80.02.0919,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית הרצליהארנונהרבעון 20193
               19,000                                    52.50.03.0619,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'שירותי יעוץ ותכנון לסגירת בור במחוז שרבעון 20193
               19,400                                    07.80.02.2218,981מפ/ מכרז פומביעין דור מערכות 2009 בע"מפירוק ארובה במנדףרבעון 20193
               18,835                                    07.80.02.0118,835מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור מטא"ר י"ם רחרבעון 20193
               18,827                                    07.80.02.3118,828מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל בבסיס הדרכה במכמרבעון 20193
               18,747                                    07.80.02.2518,747הצעות מחיר/מסגרת זמןרבידים המרכז לחינוךסדנאותרבעון 20193
               18,720                                    07.80.02.2218,720הצעות מחיר/מסגרת זמןקאריל שיווק בינלאומי בע"מנינהדריןרבעון 20193
               18,943                                    07.80.02.2518,720מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור מלמ"שרבעון 20193
               18,720                                    07.80.02.0118,720מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורות עבור שוטרי את"לרבעון 20193
               18,685                                    52.50.01.2018,686מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל עבור מנדף מטבח תרבעון 20193
               18,629                                    07.80.02.0918,629מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור תחנת שדרותרבעון 20193
               18,615                                    07.80.02.0918,615מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור תחנת ראש העיןרבעון 20193
               18,605                                    07.80.02.0118,605הצעות מחיר/מסגרת זמןאורית רייטרמבדקי מיוןרבעון 20193
               18,603                                    52.50.01.2018,603מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'שרותי יעוץ ותכנון עבור משמר איילוןרבעון 20193
               18,600                                    07.80.02.2518,600פו/ פטור ועדהמרכז יצחק רבין לחקרספ"כ רבין- 11.11.19רבעון 20193
               18,825                                    07.80.02.4118,533מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכיםרבעון 20193
               18,718                                    52.50.03.0618,478מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממטה מחוז שי- מעלה אדומיםרבעון 20193
               18,684                                    07.80.02.4518,464מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור תחנת זכרון יעקברבעון 20193
               18,428                                    07.80.02.0118,428הצעות מחיר/מסגרת זמןגויטע שמעון - ש.הפקותארוחת בוקר -כנס סגל למערך המתנדביםרבעון 20193
               18,428                                    07.80.02.3118,428הצעות מחיר/מסגרת זמןרדימקס מוצרי בטון בע"ממחסום כבישרבעון 20193
               18,384                                    07.80.02.0118,384הצעות מחיר/מסגרת זמןק.ש.מ. שיווק ונופשסיור לימודירבעון 20193
               18,589                                    07.80.02.3118,383מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןהשלמות לאפודיםרבעון 20193
               18,330                                    07.80.02.2218,330מפ/ מכרז פומביוידאוסטאוגרי וידאורבעון 20193
               18,304                                    52.50.01.2018,304מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהתקנת פרקט תחנת יבנהרבעון 20193
               18,300                                    07.80.02.4518,300פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםנופש יחידהרבעון 20193
               18,300                                    07.80.02.2218,300הצעות מחיר/מסגרת זמןס.י.מדה בע"מבקבוקוניםרבעון 20193
               17,731                                    07.80.02.4118,291מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
               18,288                                    07.80.02.2518,288הצעות מחיר/מסגרת זמןשטראוס גרופ בע"משי לפצועיםרבעון 20193
               17,901                                    07.80.02.4118,264מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
               17,815                                    07.80.02.4118,264מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
               18,252                                    07.80.02.3118,252המ/ הצעת מחירארגואני רמי רחמים (ביט בייק)מנעולים לאבטלת נשקרבעון 20193
               19,255                                    07.80.02.4518,252מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20193
               18,252                                    07.80.02.4518,252הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודת אכסניות נוערסיור לימודי תחנת כ"סרבעון 20193
               18,237                                    07.80.02.5018,237מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"מאוהל חפ"קרבעון 20193
               17,973                                    07.80.02.4018,222מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20193
               18,150                                    07.80.02.2518,150הצעות מחיר/מסגרת זמןרבידים המרכז לחינוךסדרות חינוךרבעון 20193
               18,087                                    07.80.02.4518,087הצעות מחיר/מסגרת זמןמאור יפרח - שרי מורקייטרינג יום משפחות ירקוןרבעון 20193
               18,544                                    07.80.02.4518,056מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור מתנ"א דרוםרבעון 20193
               18,000                                    07.80.02.0118,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
               17,999                                    07.80.02.0917,999הצעות מחיר/מסגרת זמןהוד גינון פיתוח ואחזקה דנתה רפאלשירות גינון מחוז חוףרבעון 20193
               17,981                                    07.80.02.4117,981מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותציוד היקפי למחשבים זיכרונות ומדפסותרבעון 20193
               17,920                                    07.80.02.0117,920פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
               17,905                                    07.80.02.4117,905מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
               17,843                                    07.80.02.0117,850מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהטקס הענקת דרגות ראש השנה מחוז שרבעון 20193
               17,264                                    07.80.02.5417,837מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מהסעים נופש הורעם שכוליםרבעון 20193
               17,820                                    07.80.02.2217,820הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20193
               17,784                                    07.80.02.0117,784הצעות מחיר/מסגרת זמןספיד פלוט בע"מלוחות מחיקים עבור פרוייקט שחקים ומילהרבעון 20193
               17,979                                    52.50.03.0617,768מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט משרדירבעון 20193
               17,705                                    07.80.02.5017,705הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי.בי.אסמקלט למשדררבעון 20193
               17,585                                    07.80.02.2517,585הצעות מחיר/מסגרת זמןכראדי. י בע"מסוכות ליחדות המשטרהרבעון 20193
               17,312                                    52.50.01.0817,581פו/ פטור ועדהCHAINALYSIS INCניתוח מטבעותרבעון 20193
               17,578                                    52.50.03.0617,578מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               17,550                                    07.80.02.5117,550מפ/ מכרז פומביגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מתכנון אדריכלי ראשוני מרחב דןרבעון 20193
               17,550                                    07.80.02.0117,550המ/ הצעת מחירטנדו טכנולוגיות בע"מייעוץ לבקרת מפרטיםרבעון 20193
               17,550                                    07.80.02.4517,550הצעות מחיר/מסגרת זמןמאור יפרח - שרי מורמגשי אירוח בוקר יום משפחותרבעון 20193
               17,550                                    07.80.02.3117,550הצעות מחיר/מסגרת זמןאלפםאלקטרוניקה בע"ממגנומטריםרבעון 20193
               17,550                                    07.80.02.1317,550הצעות מחיר/מסגרת זמןעשהאל הנדסה בע"מתכנון שדרוג תחנת דלק פנימית עכורבעון 20193
               17,500                                    07.80.02.2517,500מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכיבוד בטקסרבעון 20193
               14,000                                    07.80.02.0117,492הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה למרכזי תרבות וספורטיום משפחות חטיבת האבטחהרבעון 20193
               17,486                                    07.80.02.4117,486מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשברבעון 20193
               17,465                                    07.80.02.5017,465הצעות מחיר/מסגרת זמןארליך מעבדות בע"מעדשהרבעון 20193
               17,449                                    07.80.02.5417,453מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מהיסעיםרבעון 20193
               17,439                                    07.80.02.3117,439המ/ הצעת מחיראיי.בי.אסחצובות למשקפותרבעון 20193
               17,410                                    07.80.02.3117,410מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממכרז אוגרי וידיאו ושמע דיגיטלייםרבעון 20193
               17,410                                    07.80.02.2517,410הצעות מחיר/מסגרת זמןטרבלסי ניסיםערכת ארבעת המיניםרבעון 20193
               16,974                                    07.80.02.4117,377מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
               17,375                                    07.80.02.4117,375הצעות מחיר/מסגרת זמןפולימיל בעמקורא כרטיס חכםרבעון 20193
               17,325                                    07.80.02.2517,325הצעות מחיר/מסגרת זמןטל גל שעשועון בע"מהפעלה יום משפחות דן וב"ברבעון 20193
               16,784                                    07.80.02.4117,303מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.6117,209מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן ברלינגורבעון 20193
               17,150                                    07.80.02.4117,150הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
               17,136                                    07.80.02.0117,136מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור בית השוטר ירבעון 20193
               17,129                                    07.80.02.3117,129הצעות מחיר/מסגרת זמןחגור בעמתיק למנפים עבור רכבים דואליםרבעון 20193



               17,024                                    07.80.02.0917,024מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור מחוז צפוןרבעון 20193
               17,024                                    07.80.02.0917,024מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור תל השומר רבעון 20193
                  1,632                                    07.80.02.0117,000הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ד.אדרנלין בע"מסדנאות נערי ברמה הארצית פיינטבול רבעון 20193
               17,000                                    07.80.02.0117,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבריכת כפר דניאלשכירת בריכה ליום משפחותרבעון 20193
               16,988                                    07.80.02.0116,988מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןארוחת צהריים - תחנת חדרהרבעון 20193
               16,983                                    07.80.04.2116,983מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהסכין הצלה מתקפלתרבעון 20193
               16,965                                    07.80.02.4516,965מפ/ מכרז פומבישוגוןתיק לשוטרי יס"מ מחוזירבעון 20193
               16,936                                    07.80.02.4516,936מפ/ מכרז פומבימצמן את מרוץ מילניום בע"מאופניים חשמליים עבור מחוז חוףרבעון 20193
               16,924                                    07.80.02.2216,924הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטו שוורץנייר למעתקי ט"ארבעון 20193
               16,907                                    07.80.02.0116,907הצעות מחיר/מסגרת זמןדוד שורץמבדקי מיוןרבעון 20193
               16,855                                    52.50.03.0616,855מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון קונסטרוקציה עבור תחנת רצף מודיעיני חוףרבעון 20193
               16,800                                    07.80.02.0116,800הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודת אכסניות נוערסיור לימודירבעון 20193
               16,799                                    07.80.02.4516,799הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן דני ארועים בע"מנשף חנוכהרבעון 20193
               16,855                                    07.80.02.4516,770מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור משל"ט דרוםרבעון 20193
               16,748                                    07.80.02.0116,748פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי יס"מ כנרתרבעון 20193
               16,742                                    07.80.02.5116,742מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון עבור מחסן חומרים מסוכנים מטארבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0116,720הצעות מחיר/מסגרת זמןא.מ. יותר אחזקות בע"מטיול יחידהרבעון 20193
               15,967                                    07.80.02.4116,699מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20193
               16,603                                    52.50.03.0616,614מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מתכנון עבור ספרינקלרים ובדיקת ספיקה בבסיס מכביםרבעון 20193
               16,650                                    07.80.02.4516,567מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכסאות עבור חד"ן מחוז מרכזרבעון 20193
               16,506                                    07.80.02.2516,506הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיר עמיחיסדנת פיקוד ומנהיגותרבעון 20193
               16,500                                    07.80.02.0116,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאיילה נסיעות ותיירות בע"מסיור לימודי -מו''פ + מת''ןרבעון 20193
               16,497                                    07.80.02.3116,497הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת אם אר אל בע"מרכש ביגוד מו"מרבעון 20193
               16,450                                    07.80.02.4116,450מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשברבעון 20193
               16,703                                    07.80.02.4516,440מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט מחוז חוףרבעון 20193
               15,974                                    07.80.02.3016,438מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
               16,380                                    07.80.02.4616,380הצעות מחיר/מסגרת זמןשוונג - יהודה יחזקאל בע"מיום ספורט את"ןרבעון 20193
               16,380                                    07.80.02.4516,380הצעות מחיר/מסגרת זמןאוזן גרנות דנית- סגולהרצאהרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.4516,370פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0616,357מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 קורולהרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0616,357מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 קורולהרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.6116,357מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה קורולהרבעון 20193
               16,263                                    07.80.02.0116,263הצעות מחיר/מסגרת זמןליאור צורף בע''מהרצאותרבעון 20193
               16,307                                    07.80.02.2216,258מפ/ מכרז פומבירותם בטיחות בע"ממסכות חצי פניםרבעון 20193
               10,600                                    07.80.02.4516,250הצעות מחיר/מסגרת זמןכיוונים החברה לתרבות הפכיתה א'רבעון 20193
               16,146                                    07.80.02.2216,146מפ/ מכרז פומבישעיה אברהם  ו / או אפרתאוגרי שמערבעון 20193
               16,158                                    07.80.02.0116,076מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט מחוז ירושליםרבעון 20193
               15,823                                    52.50.03.0616,050מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20193
               16,000                                    07.80.02.4116,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               15,970                                    07.80.02.2115,971המ/ הצעת מחירארגזי נשיאה בעמארגזי נשיאה עבור החטיבה הטקטיתרבעון 20193
               15,965                                    52.50.03.0615,969מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"ממבנים יבילים עבור חדר אוכל תחנת ערועררבעון 20193
               15,913                                    07.80.02.3115,950מפ/ מכרז פומביINTER VPN LLCמטף כיבוי אשרבעון 20193
               15,947                                    07.80.02.4515,947הצעות מחיר/מסגרת זמןארט דיזיין ע.ש. בע"משירותי הדפסהרבעון 20193
               15,945                                    07.80.02.2715,946מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מעב' גילוי אש אזור דרוםרבעון 20193
               15,920                                    07.80.02.0115,920מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתארוחת בוקר +צהריםרבעון 20193
               15,912                                    07.80.02.2515,912המ/ הצעת מחירבריאות וגיהות תעסוקתית בע"מסקר מקדים וניטור סביבתירבעון 20193
                  7,952                                    52.50.03.0615,901מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםתכנון אדריכלי להיתר לתחנת עציון נוער ביתר עליתרבעון 20193
               15,895                                    07.80.02.2515,895הצעות מחיר/מסגרת זמןלילך שמאשסדנהרבעון 20193
               15,155                                    07.80.02.4115,861מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשבים ניידיםרבעון 20193
               15,337                                    07.80.02.4115,861מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
               15,854                                    07.80.02.4515,854מפ/ מכרז פומביסי דיסק מעבדותמכשיר העתקה פורנזייםרבעון 20193
               15,850                                    52.50.03.0615,850מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               15,850                                    07.80.02.4515,850הצעות מחיר/מסגרת זמןאסידוס קייטרינג בע"מכיבוד עבור ארועי רווחה מחוזייםרבעון 20193
               15,795                                    07.80.02.0915,795הצעות מחיר/מסגרת זמןא. נועם פרוייקטיםשיפוץ קבלן בבית דגןרבעון 20193
               15,670                                    07.80.02.2515,753מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהסינימהרבעון 20193
               15,964                                    07.80.02.4515,707מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדח גלוקרבעון 20193
               15,678                                    07.80.02.0115,678הצעות מחיר/מסגרת זמןסברס יזמות וייצוג בע"ממופע סטנדאפ - סיור לימודי להברבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0615,608מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 2 סקודה אוקטביהרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0615,608מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 3 סקודהרבעון 20193
               15,582                                    07.80.02.4515,582מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהחומרים וכלי עבודהרבעון 20193
               15,670                                    07.80.04.8115,561מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדהרבעון 20193
               15,540                                    07.80.02.2515,540הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה למרכזי תרבות וספורטשכירת מקוםרבעון 20193
               15,539                                    07.80.02.2215,539הצעות מחיר/מסגרת זמןאליקל בע"מפדבסרבעון 20193
               15,492                                    07.80.02.0115,492פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי- משל''טרבעון 20193
               15,012                                    07.80.02.4115,476מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.2515,453מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהיום משפחותרבעון 20193
               15,444                                    52.50.03.0615,444הצעות מחיר/מסגרת זמןגלובל פרו - הפקות וייזום בע"מרשת צל + התקנה, הצללה בתחנת עירון מחוז חוףרבעון 20193
               15,398                                    07.80.02.2215,398מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20193
               14,692                                    07.80.02.4115,389מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכיםרבעון 20193
               14,979                                    07.80.02.4115,378מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
               15,288                                    07.80.02.3115,335אא/ אישור אוצרSAFE BOATS INTERNATIONAL LLCחלקי חילוף לספינהרבעון 20193
               15,327                                    07.80.02.0115,327פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהסרט וארוחה בשרית עבור פלוגה ורבעון 20193
               15,327                                    07.80.02.0115,327הצעות מחיר/מסגרת זמןפלקסמור מסחר בע"מערכה עבור מחלקת סיוקרבעון 20193
               15,295                                    52.50.03.0615,295מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהחלפת דלתות בבית דגןרבעון 20193
               14,658                                    07.80.02.4115,233מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש שרתי מחשברבעון 20193
               14,451                                    07.80.02.4115,224מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20193
               15,215                                    07.80.02.4515,215הצעות מחיר/מסגרת זמןקיבוץ עינתשרותי בריכה יום משפחותרבעון 20193
               15,210                                    07.80.02.0115,210הצעות מחיר/מסגרת זמןברוך קאירימבדקי מיוןרבעון 20193
                  5,930                                    07.80.02.0115,210הצעות מחיר/מסגרת זמןבריכת כפר דניאלבריכהרבעון 20193
               15,187                                    07.80.02.0115,187מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20193
               15,152                                    07.80.02.3115,152מפ/ מכרז פומביפרונט ליין לציודנרתיק נשיאהרבעון 20193
               15,152                                    07.80.02.3115,152מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מססליםרבעון 20193
               15,119                                    07.80.02.4115,119מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20193
               15,118                                    07.80.02.3115,118מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהתקנת הצללה במכמ"שרבעון 20193
               15,116                                    07.80.02.3115,116הצעות מחיר/מסגרת זמןהדר-שרותים רפואיים בעמאלונקת חילוץ +אביזרים  נלויםרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0115,065הצעות מחיר/מסגרת זמןגלי ג.ג. בע"מיום משפחותרבעון 20193
               15,012                                    07.80.02.4515,012מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון סככה בבה"ד מג"ב - יעוץ ותכנוןרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.4515,007פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  7,153                                    07.80.02.0115,000מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"מהיסעיםרבעון 20193
               11,564                                    07.80.02.0115,000מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהיסעיםרבעון 20193
               15,000                                    07.80.02.2515,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיעקבי יהודה - ברבחוצ קייטרינגקייטרינג צהרים יום משפחותרבעון 20193
               15,000                                    07.80.02.3715,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןתשתיות תקשורת סיגנט הר חוצביםרבעון 20193
               15,000                                    07.80.02.4515,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה העירונית רחובותשרותי בריכה יום משפחותרבעון 20193



               15,000                                    07.80.02.0115,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטל אור תהלהשכרת מתנפחים ליום משפחותרבעון 20193
               15,000                                    07.80.02.0115,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמעלה הדר בע"מקיום יום משפחותרבעון 20193
               15,000                                    07.80.02.2515,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנעמה פינסקיעיצוב ועימוד ספר לשכה 06רבעון 20193
               14,576                                    07.80.02.5715,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמושליון חמצן ירושליםמילוי CO2 אזור ירושליםרבעון 20193
               14,999                                    07.80.02.0914,999מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משאיבת ביוב וניקוז ביח' מחוז דרוםרבעון 20193
               14,995                                    07.80.02.3014,995הצעות מחיר/מסגרת זמןהפקות ופרסום אורימדבקות לסימוןרבעון 20193
               14,995                                    07.80.02.4514,995מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות יום משפחות תחנת מסובים וגבעתייםרבעון 20193
               14,976                                    07.80.02.4114,976הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטופ שיווק בע"מרכש ערכות הגברה תחנתיתרבעון 20193
               14,964                                    07.80.02.4514,964מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותציוד היקפי למחשבים זיכרונות ומדפסותרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0114,930פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                     -                                    07.80.02.3114,923הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעמרכש ילקמ ארצי ושוטף הזמנה כלל מחוזותרבעון 20193
               14,917                                    07.80.02.3114,918הצעות מחיר/מסגרת זמןסיג תעשיות בעממכשיר חיכוך ליחידת חילוץרבעון 20193
                  7,643                                    07.80.02.4514,882מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקשי ראש השנהרבעון 20193
               14,820                                    07.80.02.0914,820מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים - התייעלות - מגרבעון 20193
               13,067                                    07.80.02.4514,817מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעמערכת גילוי והתראת אש פרויקט חמרבעון 20193
               14,983                                    52.50.03.0614,807מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט משרדירבעון 20193
               14,742                                    07.80.02.2514,742הצעות מחיר/מסגרת זמןג. צ שדות ישראל בע"מסדנהרבעון 20193
               14,730                                    52.50.03.0614,730מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהתקנת מערכת לכיבוי מנדפים מטארבעון 20193
               11,039                                    07.80.02.0914,719מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"מבדיקה תקופתית גנרטור KVAרבעון 20193
               14,672                                    07.80.02.0114,672פו/ פטור ועדהמקום ערכים ויוזמותיום משפחותרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.4514,663פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
               14,644                                    07.80.02.2214,644מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מדוחסי וידאו מצלמות IP ונתבי תקשורתרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0114,600פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0114,524המ/ הצעת מחיררו-עי יאכטות אילת בע"משייט סיור לימודי אילתרבעון 20193
               14,519                                    07.80.02.0114,519מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהתייעלות אנרגטית רכישת מזגנים עבור מחוז תרבעון 20193
               14,500                                    07.80.02.4514,500הצעות מחיר/מסגרת זמןווד סטוק ד.ד בע"מעצים לפרגולהרבעון 20193
               14,500                                    07.80.02.3114,500הצעות מחיר/מסגרת זמןרפואה בשטח ציוד טקטי בע"מסכין חבלים למחלץרבעון 20193
               14,499                                    07.80.02.4514,499מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'וימארז מתוקיםרבעון 20193
               14,473                                    07.80.02.0914,473מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור תחנת דימונהרבעון 20193
               13,873                                    52.50.01.0314,417מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.4514,345פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי תחנת מודיעין לינהרבעון 20193
               14,340                                    07.80.02.0114,340מפ/ מכרז פומביבתי קולנוע תאטראות בע"מערב הוקרה לתחנת רק"לרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0114,333פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
               14,329                                    07.80.02.2214,329מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20193
               14,530                                    07.80.02.4514,257מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור אג"מ מחוז חוףרבעון 20193
               14,229                                    07.80.02.4114,230מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשברבעון 20193
               10,483                                    07.80.02.2214,227הצעות מחיר/מסגרת זמןבריח סדן תעשיית כספות ומיגון בע"מכוורות להפקדת נשקיםרבעון 20193
               14,140                                    07.80.02.2514,140הצעות מחיר/מסגרת זמןחופש נופש מועדון ספורט פרדסייהקיום יום משפחותרבעון 20193
               14,078                                    52.50.01.2014,079מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל מוקד קנאביס מלמרבעון 20193
               14,040                                    07.80.02.2514,040הצעות מחיר/מסגרת זמןשלבים-קופרשמידט אויסדנארבעון 20193
               14,040                                    52.50.01.0514,040מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               14,040                                    07.80.02.4514,040מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהרישיונות נהיגהרבעון 20193
               11,182                                    07.80.02.5714,040מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מסיור לימודי אילת אגף  ההדרכהרבעון 20193
               14,040                                    07.80.02.0114,040הצעות מחיר/מסגרת זמןקולוניה רסט האוס בע"מסיור לימודי אילתרבעון 20193
               14,040                                    52.50.03.0614,040מש/ מכרז שב"ססנו פרופשיונל בע"מקרטוני אחסון פרוייקט מרחב שמרוןרבעון 20193
               14,298                                    52.50.03.0614,019מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהדרכה מחוז שירבעון 20193
               14,017                                    07.80.02.2514,017מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"ממדפסת תעודות מינוירבעון 20193
               14,000                                    07.80.02.4514,000הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ש. פאן אירועים בע"מעמדת שייקים וקינוחיםרבעון 20193
               10,916                                    07.80.02.4113,999מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20193
               13,998                                    07.80.02.4513,998מפ/ מכרז פומביוידאוסטאוגרי וידאו ומצלמותרבעון 20193
               13,981                                    52.50.01.0413,982מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותציוד היקפי למחשבים זיכרונות ומדפסותרבעון 20193
               13,924                                    07.80.02.0113,924הצעות מחיר/מסגרת זמןמותג בפרסוםעבור שרותי הדפסהרבעון 20193
               13,887                                    07.80.02.4513,887מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מדוחסי וידאו, נתבים ומצלמותרבעון 20193
               13,865                                    07.80.02.3113,865המ/ הצעת מחיריואב לוסטיגסרטוני הדרכהרבעון 20193
               13,863                                    07.80.02.2513,863הצעות מחיר/מסגרת זמןרונן אלדרהנחיית סדנהרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0613,778מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 2 יונדאי אקסנטרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0613,778מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 2 יונדאי אקסנטרבעון 20193
               13,718                                    07.80.02.3113,718מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמידוף עבור מחסןרבעון 20193
               13,701                                    07.80.02.0913,701הצעות מחיר/מסגרת זמןווטר אנד אנרג'י בע"מטיפול בבעיות מים חמים בתחנת שלם רבעון 20193
               13,699                                    52.50.03.0613,700מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור את"ן- תחנת בר יהודהרבעון 20193
               13,693                                    07.80.02.0113,693הצעות מחיר/מסגרת זמןסאות ביץ כנרת בע"מלינה בבית מלון עבור פלוגה נד מגב עוטף יםרבעון 20193
               13,689                                    07.80.02.3113,689הצעות מחיר/מסגרת זמןד.פ. המרכז הישראלי לשילוטשלטים מחוז מרכזרבעון 20193
               13,571                                    07.80.02.2513,642הצעות מחיר/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שיסדנארבעון 20193
                     -                                    07.80.02.2513,639הצעות מחיר/מסגרת זמןזר אירועים בנצר בע"מהחזר חוב מהזנת חשבונית לספק לא נכוןרבעון 20193
               13,883                                    07.80.02.3113,612מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכות אזעקה ומיגון תחנת רחובותרבעון 20193
               13,583                                    07.80.02.0913,583מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור מטא"ר י"םרבעון 20193
               13,496                                    07.80.02.0913,519מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלטיפול בלוחות חשמל בבסיס מצודת אדומים רבעון 20193
               13,516                                    07.80.02.4113,516מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מזכרונות למחשביםרבעון 20193
               13,500                                    07.80.02.2513,500מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "ערב גמלאי מחוז מרכז-תשורותרבעון 20193
               13,527                                    52.50.01.2013,500מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)עיצוב יח' הדרכה ש"ירבעון 20193
               13,494                                    07.80.02.4513,494הצעות מחיר/מסגרת זמןוידאוסטאמצעים טכנולוגייםרבעון 20193
               13,474                                    07.80.02.0913,474מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"ממזגנים לתחנות המחוז הצפונירבעון 20193
               13,455                                    07.80.02.0113,455הצעות מחיר/מסגרת זמןגאגא בוקינגהופעת אומן ערב מתנדביםרבעון 20193
               13,384                                    07.80.02.4513,384מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מנתבים, דוחסים ומצלמותרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0113,360הצעות מחיר/מסגרת זמןסודה סטרים ישראל בע"ממתקני מיםרבעון 20193
               11,008                                    07.80.02.5613,268מפ/ מכרז פומביINTER VPN LLCרכש מטפי כיבוי אשרבעון 20193
               13,253                                    52.50.03.0613,253מש/ מכרז שב"סא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"ממידוף תחנת מודיעיןרבעון 20193
               13,233                                    07.80.02.4513,233הצעות מחיר/מסגרת זמןגויטע שמעון - ש.הפקותמגשי אירוח יום משפחות מטה מחוזרבעון 20193
               13,199                                    07.80.02.2513,199פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מאירוע - ספ"כ רבין 11.11.19רבעון 20193
               13,182                                    52.50.03.0613,182מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מצבע שליכט משל"ט מחוז דרוםרבעון 20193
               13,177                                    07.80.02.4113,177מח/ מכרז חשכ"לצילומעתיק בעמרכש מדפסת+טונריםרבעון 20193
               12,522                                    07.80.02.0113,137הצעות מחיר/מסגרת זמןקיבוץ אפיקהלנה שוטריםרבעון 20193
               13,104                                    07.80.02.0113,104מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות לטקס ר"שרבעון 20193
               13,104                                    07.80.02.0913,104הצעות מחיר/מסגרת זמןמיכאל הרצל ובניו בע"מאספקת מצע למטווחים עבור עבודות תחזוקה בנושא בטיחותרבעון 20193
               13,046                                    07.80.02.4513,046מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתיק מבצעירבעון 20193
               13,000                                    07.80.02.4613,000פו/ פטור ועדהאיגוד המהנדסים לבניה ותשתיותקורס מהנדסיםרבעון 20193
               13,000                                    07.80.02.0113,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעדי בר שלוםמבדקי מיוןרבעון 20193
               13,000                                    52.50.03.0613,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               12,999                                    07.80.02.4512,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאודי חבצלתמתנפחים יום משפחות שומרוןרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0112,991פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
               12,987                                    07.80.02.4512,987הצעות מחיר/מסגרת זמןים אירועים - פוני יובלרכישת שולחנות ובוצרים למחוזרבעון 20193
               12,958                                    07.80.02.4512,958הצעות מחיר/מסגרת זמןצפרירי ניסיםשכירת מיקוםרבעון 20193
               12,952                                    07.80.02.0112,952מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"משוברים למתנדבים מצטייניםרבעון 20193



               12,870                                    52.50.01.0512,870מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               12,870                                    07.80.02.0112,870הצעות מחיר/מסגרת זמןאג יזמות קריאטיבית בע"מסרטוןרבעון 20193
               12,870                                    07.80.02.3112,870הצעות מחיר/מסגרת זמןסמארט שוטר בע"מייצור מטרה נעהרבעון 20193
               12,857                                    52.50.03.0612,857מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
               12,823                                    07.80.02.3112,823הצעות מחיר/מסגרת זמןדהן אלעדייצור אותיות ע"י עבודות מסגרות מיוחדת בבהרבעון 20193
               12,820                                    07.80.02.4512,820פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
               12,804                                    07.80.02.4612,804הצעות מחיר/מסגרת זמןטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקמצלמותרבעון 20193
               12,944                                    07.80.02.4512,792מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט אמ"ן מחוז ירושליםרבעון 20193
               12,790                                    07.80.02.4112,790מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
               12,775                                    07.80.02.3812,776מפ/ מכרז פומביש.כ שירותי כללית בע"מניקיון ביום הבחירות בתאריך רבעון 20193
               12,762                                    07.80.02.2212,762מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מאוגר ודוחס וידאו, מצלמות דרך ונתב תקשורתרבעון 20193
               12,726                                    07.80.02.4512,726פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי ימ"ררבעון 20193
                     -                                    07.80.02.6112,706מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 טויוטה יאריסרבעון 20193
               12,706                                    07.80.02.2512,706הצעות מחיר/מסגרת זמןא.הקר אריאל מדיק בע"מציוד משקי ורופאי למרפאותרבעון 20193
               12,694                                    07.80.02.0112,694פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
               12,612                                    07.80.02.0912,612הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת פרחי הנגב בע"מכלי גינוןרבעון 20193
               12,600                                    07.80.02.4112,600מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש אוזניות BUDS דוברותרבעון 20193
               12,599                                    07.80.02.2512,599הצעות מחיר/מסגרת זמןרפואה בשטח ציוד טקטי בע"מציוד רפואי משקירבעון 20193
               10,558                                    52.50.01.0312,597מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20193
               12,565                                    07.80.02.2512,565הצעות מחיר/מסגרת זמןעמית מסיכה - ע.מ.מ מזנוניםקייטרינג צהרים יום משפחותרבעון 20193
               12,541                                    07.80.02.0112,541פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת ציודרבעון 20193
               12,226                                    07.80.02.4112,536מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20193
               12,524                                    07.80.02.0912,524מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"ממזגנים לתחנות המחוז הצפונירבעון 20193
                  8,380                                    07.80.02.5712,500מנ/ מנהל הרכשאגד הסעים בע"מסיור לימודי אילת אגף  ההדרכהרבעון 20193
                  6,550                                    07.80.02.4512,500הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה הכלכלית לערדחדר כושררבעון 20193
               12,023                                    07.80.02.4112,494מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
               12,490                                    07.80.02.0112,490מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לחג ראש השנהרבעון 20193
               12,331                                    07.80.02.0112,480פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
               12,460                                    07.80.02.3112,460מפ/ מכרז פומבירשת גרף בע"מתמרוריםרבעון 20193
               12,430                                    07.80.02.2712,430הצעות מחיר/מסגרת זמןפאר שלטים ומיתוג בע"מכש שלטים עבור מכמ"ש  - תביעה רבעון 20193
               12,400                                    07.80.02.2512,400מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעממזוזותרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.4512,400מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות לתחנת זבולוןרבעון 20193
               12,375                                    07.80.02.0112,375מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכישת מזגנים תחנת גלילותרבעון 20193
               12,543                                    07.80.02.4112,355מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכיםרבעון 20193
               12,772                                    52.50.01.0412,355מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים קעוריםרבעון 20193
               12,718                                    07.80.02.4112,355מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים קעוריםרבעון 20193
               12,354                                    07.80.02.4512,354מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש עבור מרחב נגברבעון 20193
               11,770                                    07.80.02.4012,351מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20193
               12,345                                    07.80.02.4512,345מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממערכת מולטימדיהרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0612,294מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 8 קיה פיקנטורבעון 20193
               12,285                                    07.80.02.4512,285הצעות מחיר/מסגרת זמןדלתות ירושלים בע"מהתקנת דלת פלדלת דו כנפית רב בריחרבעון 20193
               12,285                                    07.80.02.0912,285הצעות מחיר/מסגרת זמןגומי ת"אקולטי נתזיםרבעון 20193
               12,436                                    07.80.02.1112,264מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסציוד מטבחירבעון 20193
               11,714                                    07.80.02.4512,227מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20193
               12,191                                    07.80.02.4512,191הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת פרחי הנגב בע"מציוד לשיפור פני המחוזרבעון 20193
               12,134                                    07.80.02.4512,134מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלה יום משפחות שומרוןרבעון 20193
               12,131                                    07.80.02.0912,131מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מהחלפת גופי תאורה עבור תחנת ראשון לציוןרבעון 20193
               12,121                                    07.80.02.4112,121מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
               12,094                                    07.80.02.3012,094מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהארונות, מגירות ופלטות עץרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.4512,090הצעות מחיר/מסגרת זמןאירוח מטיילים בגלילסיור לימודירבעון 20193
               12,042                                    07.80.02.0912,042הצעות מחיר/מסגרת זמןח.י הדברה והרחקת יוניםעבודות גינון במצודת כח - מגרבעון 20193
               12,169                                    07.80.02.1112,024מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט רמת השרוןרבעון 20193
               12,000                                    52.50.03.0612,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               12,000                                    07.80.02.0112,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאשת ארגון שרותי תירותסיור לימודירבעון 20193
               12,000                                    07.80.02.2512,000מפ/ מכרז פומביקליבר 3 בע"ממטווח מחוז ש"ירבעון 20193
               12,000                                    07.80.02.4512,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה תחנת גלילותרבעון 20193
               12,000                                    07.80.02.3112,000אא/ אישור אוצראלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעמיגון ואבטחה תחנת נהריהרבעון 20193
                  5,356                                    07.80.02.4512,000מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"מתחזוקת אוהליםרבעון 20193
               12,000                                    07.80.02.0912,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאודי גינון והובלותעבודות גינון מעלות וכרמיאלרבעון 20193
               11,998                                    07.80.02.0111,998מפ/ מכרז פומבימלכות וקסברגר בע"מתשורה ספר מפקד מג"ב איו"רבעון 20193
               11,990                                    07.80.02.4511,990הצעות מחיר/מסגרת זמןדניאלי פריבס - נגריית פ. דניאלישרותי נגרות למטבח במטה מחוז תרבעון 20193
               11,955                                    07.80.02.4511,955מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מססל עבור אגף התנועהרבעון 20193
               12,009                                    07.80.02.4511,950מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט משרדירבעון 20193
               11,949                                    07.80.02.0911,949מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' ביטון נשקייה מג"ב בית השוטר תרבעון 20193
               11,934                                    07.80.02.0111,934פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהערב מתנדבי תחנת ראשל"צרבעון 20193
               11,934                                    07.80.02.2511,934הצעות מחיר/מסגרת זמןאנ.וי.סול בע"מתיקים ייעודיםרבעון 20193
               11,881                                    07.80.02.0411,881הצעות מחיר/מסגרת זמןרומן - רמת גן (1998) בע"מאביזרים למדי שרד-רומןרבעון 20193
               11,875                                    07.80.02.4511,876מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לחג ראש השנה אג"רבעון 20193
               11,872                                    07.80.02.0111,872הצעות מחיר/מסגרת זמןמאור יפרח - שרי מורקייטרינג יום משפחות ירקוןרבעון 20193
               11,871                                    07.80.02.0911,871מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מתיקון לוח חשמל במג"ב אייל רבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0611,865מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה סופרברבעון 20193
               11,986                                    52.50.03.0611,846מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט משרדירבעון 20193
               11,986                                    52.50.03.0611,846מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט משרדירבעון 20193
               11,817                                    07.80.02.4511,817הצעות מחיר/מסגרת זמןפרספקס ועץעבודת נגרות מטווחיםרבעון 20193
               11,761                                    07.80.02.4611,761הצעות מחיר/מסגרת זמןמלכות וקסברגר בע"מתיק שכרותרבעון 20193
               11,759                                    07.80.02.4511,759מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20193
               11,700                                    07.80.02.4511,700הצעות מחיר/מסגרת זמןטור סיני מקרקעין בע"מהשכרת אולםרבעון 20193
               11,700                                    07.80.02.0111,700הצעות מחיר/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאה עבור ספכ אגשרבעון 20193
               11,700                                    07.80.02.4511,700הצעות מחיר/מסגרת זמןהכפר הקסום ראשל"צ 2005 בע"מ.יום משפחות תחנת ראשל"צרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0111,700הצעות מחיר/מסגרת זמןבני צדוק - ניהול והפקת אירועיםיום משפחות תחנת נהריהרבעון 20193
               11,700                                    07.80.02.3111,700הצעות מחיר/מסגרת זמןקולדר חברה לקירור אווירמצנן אוויררבעון 20193
               11,700                                    52.50.03.0611,700מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון קונסטרוקציה/יעוץ קרקערבעון 20193
               11,700                                    07.80.02.0911,700הצעות מחיר/מסגרת זמןמיבנה פ.א הנדסה אזרחיתהעתקת קו מיםרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0111,700מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מארוחת ערב +כיבודרבעון 20193
               11,700                                    07.80.02.0111,700הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ל.מ אחזקות בע"מתשורהרבעון 20193
               11,700                                    07.80.02.2511,700מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחיםרבעון 20193
               11,695                                    07.80.02.4511,695הצעות מחיר/מסגרת זמןשחר חדש - אומניםאומן ערב הוקרה תחנת לב תארבעון 20193
                     -                                    07.80.02.3111,688המ/ הצעת מחיראופק אורות בע"מבלון תאורהרבעון 20193
               11,664                                    07.80.02.2511,664הצעות מחיר/מסגרת זמןסער חי נופש ואירועים בע"משירות בריכה כיבוד מתנפחיםרבעון 20193
               11,653                                    07.80.02.4511,653מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותטאבלטיםרבעון 20193
               11,653                                    52.50.01.0411,653מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש טאבלטיםרבעון 20193
               11,472                                    07.80.02.4511,628מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםנתבי תקשורת עבור לשכת סממרבעון 20193
               11,606                                    07.80.02.2711,606מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעאספקת מטפים צהובים עבור אחרבעון 20193



               11,583                                    07.80.02.2211,583הצעות מחיר/מסגרת זמןבני יוסטר כספותכספת נשקרבעון 20193
                  9,143                                    07.80.02.4511,554מפ/ מכרז פומבינורקייט בע"מ אילתכיבודרבעון 20193
               11,548                                    07.80.02.4511,548מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מכרטיסים חכמים לכניסה ללהברבעון 20193
                     -                                    07.80.02.4511,505פו/ פטור ועדהספידי קול בע"משכירת ציוד- עבור יום ספורט מחוז שרבעון 20193
                  9,840                                    07.80.02.3111,500הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהאגרות למערך האווירירבעון 20193
               11,499                                    07.80.02.0111,499הצעות מחיר/מסגרת זמןמלונית הבוסתןסיור לימודירבעון 20193
               11,466                                    07.80.02.0111,466הצעות מחיר/מסגרת זמןד.ב.י מזון (דולצ'ה ויטה) בע"ממגשי אירוח ערב מתנדביםרבעון 20193
               11,452                                    52.50.03.0611,452מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםשכ"ט עבור תכנון מיזוג אויר לשכת ררבעון 20193
               11,423                                    07.80.02.4511,423מפ/ מכרז פומביאביזר סנטר סחר 2002 בע"מווילונות תחנת אשקלוןרבעון 20193
               11,480                                    52.50.03.0611,422מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור יחב"מ בית ליאלרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.4511,410פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
               11,408                                    07.80.02.2511,408פו/ פטור ועדהד"ר עופר להביהרצאהרבעון 20193
               11,408                                    07.80.02.0111,408הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיר דורימבדקי מיוןרבעון 20193
               11,495                                    07.80.02.4511,361מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט משרדירבעון 20193
               11,349                                    07.80.02.3111,349הצעות מחיר/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"משילוט בטיחות - כרזת בטיחות להעלאת מודעות בתחנותרבעון 20193
               11,577                                    52.50.03.0611,337מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור הר הבית מחוז ירושלים מרחב דודרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0111,292מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות לתחנת זבולוןרבעון 20193
               11,291                                    07.80.02.4511,291הצעות מחיר/מסגרת זמןדר תומר ו או שולמיתיום משפחותרבעון 20193
               11,283                                    07.80.02.0911,283מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור מטה מחוז שרבעון 20193
               11,234                                    07.80.02.2511,234מש/ מכרז שב"סבש גל (שבא)רכש ציוד הגמנה עצמית- מדור כשירויות רבעון 20193
               11,221                                    07.80.02.3811,222מפ/ מכרז פומביטי אנד אם שירותי ניקיוןשירות ניקיון - יחידות ותחנות מחוז חוףרבעון 20193
               11,403                                    07.80.02.0111,189מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור מתנדבים ראשל"רבעון 20193
               11,170                                    07.80.02.0111,170הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת ורד הגליל בע"מלינהרבעון 20193
               11,162                                    07.80.02.4111,162מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מאל פסקרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0111,132הצעות מחיר/מסגרת זמןברנר שוכמן ויויאנה נעמישירות קייטרינג - תחנת באקהרבעון 20193
               11,116                                    07.80.02.4511,115מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכיבודיםרבעון 20193
               11,099                                    07.80.02.3111,099המ/ הצעת מחיראם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מחגורות חילוף עבור שיטור ימירבעון 20193
               11,210                                    07.80.02.3111,065מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מנקודת בית אליהו ירושליםרבעון 20193
               11,057                                    07.80.02.4511,057פו/ פטור ועדהא.א. יבוא ושיווק בע"ממחסום דוקרניםרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.4511,041פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
               11,000                                    07.80.02.4511,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגלי ג.ג. בע"מיום משפחותרבעון 20193
               11,000                                    07.80.02.0111,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתיירות ניר דודגיבושרבעון 20193
               10,999                                    07.80.02.4510,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאמברוזיה בע"מארוחת ערב - ערב מפקד יאחרבעון 20193
               10,998                                    07.80.02.4110,998מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מרכש עבור את"ןרבעון 20193
               10,998                                    07.80.02.0110,998הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז המשקאות ירון נשיאתשורות - ימ"ר מחוז חוףרבעון 20193
               10,965                                    07.80.02.0110,965מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתארוחת צהריים - תחנת זכרון יעקברבעון 20193
               10,716                                    07.80.02.4110,958מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
               10,954                                    07.80.02.0110,957מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגלימשאית לפינוי פסולת מטא"ררבעון 20193
               10,955                                    07.80.02.2510,955פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםיום משפחותרבעון 20193
               10,900                                    07.80.02.2510,951הצעות מחיר/מסגרת זמןיגור פרי טיים בע"מיום משפחותרבעון 20193
               10,903                                    07.80.02.1710,903מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותציוד היקפי למחשבים זיכרונות ומדפסותרבעון 20193
               10,832                                    07.80.02.2710,832מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מעב' גילוי אש יחידת אתגר עטרותרבעון 20193
               10,825                                    07.80.02.0910,825מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור חדר כושר בבית נטופה רבעון 20193
               11,037                                    07.80.02.3110,821מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממשמר איילון- יחידת מסוקיםרבעון 20193
               10,799                                    07.80.02.4110,799מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20193
               10,764                                    07.80.02.2510,764הצעות מחיר/מסגרת זמןמצליח מורדו או רותקורס הסמכה לניהול מוסךרבעון 20193
               10,627                                    07.80.02.4110,726מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש טאבלטיםרבעון 20193
               10,718                                    07.80.02.4110,718מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  7,247                                    07.80.02.0110,647הצעות מחיר/מסגרת זמןבריכת כפר דניאלשכירת בריכהרבעון 20193
                  9,934                                    07.80.02.3110,623מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת מערכת אזעקה חדר נשק תחנת משגברבעון 20193
               10,612                                    07.80.02.2210,612מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מ אוגרי וידאורבעון 20193
               10,454                                    07.80.02.4110,600מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20193
                  9,359                                    07.80.02.4510,580מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגלישיפוץ יח' הפרשיםרבעון 20193
               10,500                                    07.80.02.4110,500מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"ממערכת אלחוטית לרוכב אופנוערבעון 20193
               10,500                                    07.80.02.0110,500הצעות מחיר/מסגרת זמןטבריה ראנצ' בשרים בע"מכנס מתנדבים טבריהרבעון 20193
               10,486                                    07.80.02.0910,500מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלגלגלות הארקהרבעון 20193
               10,500                                    07.80.02.0410,500מפ/ מכרז פומביאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מרכש מדי סיוררבעון 20193
               10,484                                    07.80.02.0910,484מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור תחנת עיירותרבעון 20193
               10,477                                    07.80.02.4510,477מפ/ מכרז פומביאגם 2000מחברותרבעון 20193
                  5,830                                    07.80.02.3110,472מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"משכירת אוטובוסרבעון 20193
               10,472                                    07.80.02.2210,472מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברדיסק און קי להגברת המודעות לאבטחת מידערבעון 20193
               10,537                                    07.80.02.2510,463מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלה יום משפחות- מחוז שרבעון 20193
                  9,680                                    07.80.02.0110,450פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
               10,413                                    07.80.02.4510,413הצעות מחיר/מסגרת זמןרונבי את ברקוביץ סחר בע"מציוד מלווה לבוחןרבעון 20193
                     -                                    07.80.06.0610,405מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה אוקטביהרבעון 20193
               10,400                                    52.50.01.0310,400מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               10,400                                    07.80.02.2510,400הצעות מחיר/מסגרת זמןסוול אביטל ברזיליקורס GMDSS עבור השיטור הימירבעון 20193
               10,296                                    07.80.02.4510,296מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מיום משפחות תחנת רה"ערבעון 20193
               10,191                                    07.80.02.0110,191הצעות מחיר/מסגרת זמןגרינאל אקולוגיה בע"ממחזור פסולתרבעון 20193
                  8,737                                    07.80.02.3810,177מפ/ מכרז פומביטי אנד אם שירותי ניקיוןשירותי נקיון בחירות מועד ב' רבעון 20193
               10,173                                    52.50.01.0310,173מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשב עריכהרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0110,150פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
               10,144                                    07.80.02.0110,144הצעות מחיר/מסגרת זמןיהודה בידרמןסדנא משקים אתיופיםרבעון 20193
               10,039                                    07.80.02.4110,039הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מרכש פלג DISK ON KEY 3רבעון 20193
               10,025                                    07.80.02.0110,025מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מפרס מצויינות בסיור מרחב שרוןרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.4510,001פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
               10,001                                    07.80.02.4510,001מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מטקס דרגות ראש השנה מחוז מרכזרבעון 20193
               10,001                                    07.80.02.4510,001הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר חנו אחזקות בע"מכיבודרבעון 20193
               10,000                                    07.80.02.0110,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטונרלייןמכסהרבעון 20193
               10,000                                    07.80.02.4510,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאגרוטכניק 2016 בע"מכלי גינוןרבעון 20193
               10,000                                    07.80.02.2510,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטופז-ליזמות וחדשנות חברתיתסדנת גיבוש מפקדי שיטור ימירבעון 20193
               10,000                                    07.80.02.3010,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
               10,000                                    07.80.02.0110,000מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלה בכנס חדשנותרבעון 20193
               10,000                                    07.80.02.5110,000מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאיריועץ בטיחות עבור תחנת זבולוןרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0110,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיפית אטיאס להיט אדיריום משפחות לוד -כלכלהרבעון 20193
               10,000                                    07.80.02.0110,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  2,300                                    52.50.01.0310,000הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהאגרות למערך האווירירבעון 20193
               10,000                                    07.80.02.0110,000מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהערב גיבוש מתנדבי רמלהרבעון 20193
                  2,948                                    07.80.02.3110,000פו/ פטור ועדהמספנת מרינה תל אביב בע"משירותי מנוף ותחזוקה מרינה תרבעון 20193
               10,000                                    07.80.02.3110,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמי-דן מעיןחומר מתיר קשריםרבעון 20193
               10,000                                    07.80.02.4510,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבר ניב אורון- ג'אמפר הפקות אירועיםמתנפחים יום משפחותרבעון 20193
               10,000                                    07.80.02.0110,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדן רוזנצווייגסדנת OTDרבעון 20193
               10,000                                    07.80.02.4510,000הצעות מחיר/מסגרת זמןזה מה יש בשרון בע"משרותי בריכה יום משפחות מטה מחוזרבעון 20193



               10,000                                    07.80.02.0910,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיעקב לסריעבודות גינון לתחנת ירדןרבעון 20193
                     -                                    07.80.02.0910,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאבו מוך גמילעבודות גינון באנדרטת מג"ברבעון 20193
               10,000                                    07.80.02.2510,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאסידוס קייטרינג בע"ממגשי אירוח יום משפחות שכולותרבעון 20193
                  5,990                                    52.50.03.0610,000מפ/ מכרז פומבינועם הרריחו"ד ייעוץ מיזוג אויררבעון 20193
               10,000                                    07.80.02.0110,000מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתערב גמלאי מחוז מרכז- כלכלהרבעון 20193
               10,000                                    07.80.02.2510,000פו/ פטור ועדהצנחני עירןהופעת אומן אירוע גמלאים מאחוזרבעון 20193
               10,000                                    07.80.02.2910,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמלצר ארז - ארז הדרכה ואתגרסדנארבעון 20193
               10,000                                    07.80.02.4510,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמגדנית מרציפן בע"מכיבוד שוטףרבעון 20193
                  9,075                                      52.50.01.059,999מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסות עבור טובה זנגריהרבעון 20193
                  9,999                                      07.80.02.259,999הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון קיסר טבריהאירוע משפחות שכולותרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.459,999הצעות מחיר/מסגרת זמןפלח יוסי - יזמות עיסקיתלינהרבעון 20193
                  9,999                                      52.50.01.209,999מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל במש"ל ויומן ת.זכרוןרבעון 20193
                  9,999                                      52.50.01.209,999מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל ותשתיות ביומן מחוז חוףרבעון 20193
                  9,999                                      07.80.02.019,999מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלמדליות חבלהרבעון 20193
                  9,667                                      07.80.02.419,997מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
                  9,996                                      07.80.02.469,996הצעות מחיר/מסגרת זמןהנייר טקוציאנובעמציוד לקורס בוחניםרבעון 20193
                  9,996                                      52.50.03.069,996הצעות מחיר/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"משלטי בטיחותרבעון 20193
                  9,994                                      07.80.02.459,994מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות למספר יחידות עבור מגרבעון 20193
                  9,992                                      07.80.02.319,992הצעות מחיר/מסגרת זמןאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"ממתפ"א נרתיק לנשקרבעון 20193
                  9,982                                      07.80.02.229,982הצעות מחיר/מסגרת זמןדקר ציוד רפואי בע"מסקלפליםרבעון 20193
                  9,975                                      07.80.02.019,975הצעות מחיר/מסגרת זמןדן רוזנצווייגסדנהרבעון 20193
                  9,968                                      07.80.02.319,968מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מפנס זיהוי אישירבעון 20193
                     -                                      07.80.02.459,968הצעות מחיר/מסגרת זמןגלי ג.ג. בע"מיום משפחותרבעון 20193
                  9,945                                      07.80.02.459,945הצעות מחיר/מסגרת זמןניראל ניהול בתי קפה בע"מכלכלה סדנת חוסן רפ"קיםרבעון 20193
                  9,945                                      07.80.02.319,945הצעות מחיר/מסגרת זמןרדט ציוד ומערכותמצלמה תרמית עבור בדיקות חשמל מעמיקותרבעון 20193
                  9,941                                      07.80.02.319,941פו/ פטור ועדהפולאריס סולושיינס בע"מאמצעים עבור חטיבת הטקטיתרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.019,939פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהיום משפחות מערך אתן מרכזרבעון 20193
                  9,680                                      52.50.03.069,936מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20193
                  9,934                                      07.80.02.319,934הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןהדפסת חוברות לאגשרבעון 20193
                  9,933                                      07.80.02.459,933מפ/ מכרז פומביוידאוסטאוגרי וידאו ומצלמותרבעון 20193
                  7,006                                      07.80.02.459,931מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20193
                  9,920                                      07.80.02.459,920פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי לראש הנקרארבעון 20193
                  9,910                                      07.80.02.459,910הצעות מחיר/מסגרת זמןצ.מ. אירועים בע"מכלכלהרבעון 20193
                  9,900                                      07.80.02.229,900הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מאזני שקל 2008 בע"ממאזנייםרבעון 20193
                  9,900                                      07.80.02.099,900הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן יורם /אילנההדברות במחוז צפוןרבעון 20193
                  9,898                                      07.80.02.459,898מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"ממערכת אלחוטית לרוכב אופנוערבעון 20193
                  9,856                                      07.80.02.319,856מפ/ מכרז פומביפ.א.ב. ייצור וייבואשעות עבודה ליחידת המו"מרבעון 20193
                  9,007                                      07.80.02.319,832מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכת כריזה תחנת זבולון חיפהרבעון 20193
                  9,828                                      07.80.02.459,828הצעות מחיר/מסגרת זמןדי תיאטרו - די קסטרו אריאלהרצאות לסדנת חקירותרבעון 20193
                  1,229                                      07.80.02.019,828הצעות מחיר/מסגרת זמןהמהלך הראשון בע"מסדנאות נערי ברמה הארצית לייזררבעון 20193
                  9,828                                      07.80.02.469,828מפ/ מכרז פומביניין מוצרי צריכה בע"ממיכלי שתייה לניידתרבעון 20193
                  9,828                                      07.80.02.459,828הצעות מחיר/מסגרת זמןדי תיאטרו - די קסטרו אריאלהרצאות לסדנת חקירותרבעון 20193
                  9,828                                      07.80.02.229,828הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןתיקי עבודהרבעון 20193
                  9,828                                      07.80.02.459,828הצעות מחיר/מסגרת זמןטרנגו-סיס בע"ממטרות וסטנדיםרבעון 20193
                  9,828                                      07.80.02.459,828מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכיבוד עבור כנס תקציבאים 2019רבעון 20193
                  9,825                                      07.80.02.019,825הצעות מחיר/מסגרת זמןדבורה איטח - קייטרינג אורי הפקותשירותי קייטרינג - יום משפחות תחנת עירוןרבעון 20193
                  9,806                                      07.80.02.019,806הצעות מחיר/מסגרת זמןדן רוזנצווייגהנחיית סדנהרבעון 20193
                  9,800                                      07.80.02.229,800הצעות מחיר/מסגרת זמןטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקמצלמותרבעון 20193
                  9,800                                      07.80.02.459,800הצעות מחיר/מסגרת זמןיאיר בורגרס ברכלכלהרבעון 20193
                  9,796                                      07.80.02.229,796מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמות דרך ונתב תקשורתרבעון 20193
                  9,893                                      07.80.02.559,766מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאגף התנועה בית דגןרבעון 20193
                  9,764                                      07.80.02.319,764הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)ציוד אימוןרבעון 20193
                  7,215                                      07.80.02.019,750הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון לאונרדו ארט מלונות פתאלפעילות גיבושרבעון 20193
                  9,749                                      07.80.02.419,748הצעות מחיר/מסגרת זמןפרינטלנד בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  9,720                                      07.80.02.419,732מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מחדר כושר מגב יממ- משמר איילוןרבעון 20193
                  9,711                                      07.80.02.419,711מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש טאבלטיםרבעון 20193
                  9,711                                      07.80.02.099,711הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלות אייל אחים לוי בע"מעבודות גינון ימ"ר מרכזרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.019,699הצעות מחיר/מסגרת זמןדהן דומיניק (ביאנקיני)אירוח משלחת רוכבים מארהרבעון 20193
                  9,688                                      07.80.02.459,688מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"משי לשוטרים - יום משפחות מחוז שרבעון 20193
                  9,684                                      07.80.02.099,684הצעות מחיר/מסגרת זמןאם הדרך בטיחות בתנועה בע"מסימון כבישיםרבעון 20193
                  9,652                                      07.80.02.119,653הצעות מחיר/מסגרת זמןלוי אלי - גסטרו לוימרקיהרבעון 20193
                  9,653                                      07.80.02.459,653הצעות מחיר/מסגרת זמןיאיר בורגרס ברכלכלה יום משפחותרבעון 20193
                  9,373                                      07.80.02.419,611מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
                  9,486                                      07.80.02.419,600מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20193
                  9,600                                      07.80.02.019,600הצעות מחיר/מסגרת זמןיש לאןציוד עבור מובילי מילה לטובת פעילויות מילהרבעון 20193
                  9,594                                      07.80.02.259,594מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקפולדרים לפורשיםרבעון 20193
                  9,594                                      07.80.02.459,594הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקובי ראם- בר יוגודוכן מתוקיםרבעון 20193
                  9,585                                      07.80.02.259,585הצעות מחיר/מסגרת זמןרייטינג אירועים בע"ממגשי אירוח אירוע גמלאים מחוזירבעון 20193
                     -                                      07.80.02.019,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמועלם עומרי- פיצה ארנהכלכלה סיור לימודירבעון 20193
                  9,500                                      07.80.02.409,500מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןסוללת גבוי עבור דוברותרבעון 20193
                  9,477                                      07.80.02.229,477הצעות מחיר/מסגרת זמןפולי שק בע"משקים לגופותרבעון 20193
                  9,318                                      07.80.02.119,477מפ/ מכרז פומביקלמן ברמן בע"ממעמדים לדגלים עבור מחסן בית דגןרבעון 20193
                  9,583                                      07.80.02.319,459מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכות אבטחה במתח נמוךרבעון 20193
                  9,458                                      52.50.03.069,458מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים לתחנת עכו- יומן וסייריםרבעון 20193
                  9,453                                      07.80.02.459,453מפ/ מכרז פומביבתי קולנוע תאטראות בע"מגימלאיםרבעון 20193
                  9,451                                      07.80.02.019,451הצעות מחיר/מסגרת זמןיבוק יזמות בע"מ - קדמהכלכלהרבעון 20193
                  9,442                                      07.80.02.319,442הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי אביהפרחיםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.459,426פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מודיעין עיליתרבעון 20193
                  9,407                                      52.50.03.069,407מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיות עבור ר' אמ"ש מטא"רבעון 20193
                  9,376                                      07.80.02.229,376מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמות IPרבעון 20193
                  9,360                                      07.80.02.179,360הצעות מחיר/מסגרת זמןמיי - וול בע"מבדיקותרבעון 20193
                  9,360                                      07.80.02.179,360הצעות מחיר/מסגרת זמןמיי - וול בע"מבדיקותרבעון 20193
                  9,360                                      07.80.02.019,360הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעמרכש ילקמ ארצי ושוטף הזמנה כלל מחוזותרבעון 20193
                  9,360                                      07.80.02.229,360מש/ מכרז שב"סספרותק  תרבות ישראליתספרי בורסירבעון 20193
                  9,360                                      07.80.02.319,360הצעות מחיר/מסגרת זמןבן זקן צביעה תעשיתיתצביעת רובוט גדולרבעון 20193
                  9,360                                      07.80.02.259,360מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה נופש הורים שכוליםרבעון 20193
                  9,348                                      07.80.02.229,348הצעות מחיר/מסגרת זמןבנד פרומנועים למצלמות אולפןרבעון 20193
                  9,346                                      07.80.02.229,346מפ/ מכרז פומביוידאוסטאוגרי וידאו, טייפ מנהלים ומצלמותרבעון 20193
                  9,337                                      07.80.02.469,337הצעות מחיר/מסגרת זמןהמכון לחקר הרכב בע"מבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20193
                  9,302                                      07.80.02.019,302הצעות מחיר/מסגרת זמןאסנת יפהמבדקי מיוןרבעון 20193
                  9,300                                      07.80.02.319,300הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעמסכין חילוץ והצלהרבעון 20193
                  9,293                                      07.80.02.019,293מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמחסן גינהרבעון 20193
                  9,266                                      07.80.02.459,266הצעות מחיר/מסגרת זמןאלחכים - הדפסה והוצאה לאור בע"ממחברות עבור תקציב בחירותרבעון 20193



                  9,252                                      07.80.02.019,252מש/ מכרז שב"סא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"ממדפים בארכיברבעון 20193
                  9,243                                      07.80.02.419,243מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית מחוז מרכזרבעון 20193
                  8,983                                      07.80.02.419,223מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20193
                  9,220                                      07.80.02.019,220מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לתחנת חיפהרבעון 20193
                  9,201                                      07.80.02.459,201מש/ מכרז שב"סרולן בע"ממבנה שירותים /מקלחות ליחידת הפרשים מחוז ירבעון 20193
                  9,200                                      07.80.02.459,200הצעות מחיר/מסגרת זמןהווילג' תפעול וייזום בע"מסיור לימודירבעון 20193
                  9,305                                      52.50.03.069,196מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מכיסאות חדר ישיבות תחנת לודרבעון 20193
                  9,169                                      07.80.02.099,169הצעות מחיר/מסגרת זמןאלי כהן הדברות בע"מריסוס והדברה יח' מחוז ת"ארבעון 20193
                  9,161                                      07.80.02.319,161הצעות מחיר/מסגרת זמןגונן עמיאל יעלסדנארבעון 20193
                  8,942                                      07.80.02.419,146מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
                  8,969                                      07.80.02.419,132מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
                  9,126                                      07.80.02.459,126הצעות מחיר/מסגרת זמןאבנו סדנאות בישול מעשיות בע"מסדנהרבעון 20193
                  9,126                                      07.80.02.459,126הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מלוחיות רישוי מתחלפותרבעון 20193
                  9,126                                      07.80.02.229,126הצעות מחיר/מסגרת זמןקילים אלקטרוניקה בעמאוזניותרבעון 20193
                  9,126                                      07.80.02.319,126הצעות מחיר/מסגרת זמןפלקסמור מסחר בע"מערכה עבור מחלקת סיוקרבעון 20193
                  9,222                                      07.80.02.459,107מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכסאותרבעון 20193
                  9,103                                      07.80.02.029,103הצעות מחיר/מסגרת זמןגולדמן יבוא בלעדי בע"מנעל בטיחותרבעון 20193
                  9,100                                      07.80.02.459,100הצעות מחיר/מסגרת זמןעמותה לתרבת ואמנות בגנישכירת אולם- טקס מצטייניםרבעון 20193
                  9,091                                      07.80.02.509,091הצעות מחיר/מסגרת זמןבנד פרוטרולירבעון 20193
                  9,091                                      07.80.02.259,091הצעות מחיר/מסגרת זמןקרן אלוףהרצאהרבעון 20193
                  9,009                                      07.80.02.259,009הצעות מחיר/מסגרת זמןמינרווה ייעוץ והדרכה בע"ממילונים עברי ערבי - יח' השכלהרבעון 20193
                  9,009                                      07.80.02.459,009הצעות מחיר/מסגרת זמןרועי תירםסדנת מנהיגות לסגל בכיררבעון 20193
                  9,000                                      07.80.02.259,001מפ/ מכרז פומבידוד יצחק/מיכל- אומני הדרכת תיאוריההדרכה מחוז ת"א 6 חניכיםרבעון 20193
                  9,001                                      07.80.02.459,001הצעות מחיר/מסגרת זמןיואש ואמיר ניהול בע"מיום משפחות מחוז מרכזרבעון 20193
                  8,625                                      07.80.02.019,000מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מאוטובוס לטיול מינהל היועמ"ש לאילתרבעון 20193
                  6,420                                      07.80.02.459,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון בית יציבהקרנהרבעון 20193
                  9,000                                      07.80.02.319,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן קלמרשרותי ייעוץ אבטחהרבעון 20193
                  8,997                                      07.80.02.018,997הצעות מחיר/מסגרת זמןדהן דומיניק (ביאנקיני)כניסהלבריכה יום משפחות מחוזירבעון 20193
                  8,994                                      07.80.02.318,994הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.ב.שי בע"מקולר אלקטרונירבעון 20193
                  8,980                                      07.80.02.228,980הצעות מחיר/מסגרת זמןאופטימיקס בע"ממצלמותרבעון 20193
                  8,960                                      07.80.02.578,964הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה למרכזי תרבות וספורטשכירת מקוםרבעון 20193
                  8,962                                      07.80.02.318,962מפ/ מכרז פומביקשר ימי בע"מהזמנת מדחפים למנועי ימההרבעון 20193
                  8,951                                      07.80.02.018,951הצעות מחיר/מסגרת זמןאריז פתרונות סימון ואריזה בע"ממכונות קשירהרבעון 20193
                  8,886                                      07.80.02.458,886מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מאוהל ומטקותרבעון 20193
                  7,003                                      07.80.02.468,886מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מהיסעים- יום ספורטרבעון 20193
                  8,990                                      52.50.03.068,884מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20193
                  8,990                                      52.50.03.068,884מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט משרדירבעון 20193
                  8,869                                      07.80.02.418,869הצעות מחיר/מסגרת זמןקול מוסיקה מערכותרכש עבור את"ןרבעון 20193
                  8,850                                      07.80.02.258,850הצעות מחיר/מסגרת זמןמכללת רמת גןקורסרבעון 20193
                  8,845                                      07.80.02.098,845הצעות מחיר/מסגרת זמןרשת הדברה בע"מהדברות מחוז מרכזרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.018,831מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברי מתנה - מחוז חוףרבעון 20193
                  8,822                                      07.80.02.258,822הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטחול המועד - ניידות מתקפלותרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.018,800הצעות מחיר/מסגרת זמןיזום ופיתוח עין זיווןטיול יחידהרבעון 20193
                  8,791                                      07.80.02.418,791מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  8,786                                      52.50.01.208,790פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מתחזוקה מטה מחוז ש"י-התקנת שישרבעון 20193
                  8,785                                      07.80.02.258,785הצעות מחיר/מסגרת זמןקיבוץ עינתשרותי בריכה יום משפחותרבעון 20193
                  8,779                                      07.80.02.018,779הצעות מחיר/מסגרת זמןלוי ציון - מטעמי ציוןכיבודרבעון 20193
                  8,775                                      07.80.02.468,775הצעות מחיר/מסגרת זמןאריה מליניאק- אימון מנהליםסדנארבעון 20193
                     -                                      07.80.02.258,775הצעות מחיר/מסגרת זמןאריה מליניאק- אימון מנהליםסדנאותרבעון 20193
                  8,775                                      52.50.03.068,775הצעות מחיר/מסגרת זמןזרקו הנדסת בטיחות בע"מסקר סיכונים-תחנת פ"תרבעון 20193
                  8,775                                      07.80.02.018,775הצעות מחיר/מסגרת זמןמוטי דפוס צבעי הקשת בע"מהדפסת חוברותרבעון 20193
                  8,775                                      07.80.02.458,775הצעות מחיר/מסגרת זמןעופר כיבוי והצלהעמודי תאורה עבור מרחב אשררבעון 20193
                  8,775                                      07.80.02.258,775מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20193
                  8,765                                      07.80.02.258,765הצעות מחיר/מסגרת זמןישרש מושב עובדים להתיישבות שיתופיתיום משפחות מחוז מרכזרבעון 20193
                  8,740                                      52.50.03.068,740מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהחלפת דלתות בבית דגןרבעון 20193
                  8,843                                      07.80.02.458,740מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור תחנת זבולוןרבעון 20193
                  8,750                                      07.80.02.458,690מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה אירוע כיתה א'רבעון 20193
                  8,676                                      07.80.02.318,676מש/ מכרז שב"סא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"מוילונות עבור יחידת מו"מרבעון 20193
                  8,658                                      07.80.02.458,658הצעות מחיר/מסגרת זמןאקווה כיף בע"מפעילותרבעון 20193
                  8,614                                      07.80.02.418,614מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  8,708                                      07.80.02.118,605מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור נקודת קדום מרחב שומרוןרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.618,604מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן ברלינגורבעון 20193
                  8,595                                      07.80.02.458,595הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה הישראלית למזון משובח בע"מהסעדהרבעון 20193
                  8,073                                      07.80.02.318,582מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהעתקת מש"ק ג'דידהרבעון 20193
                  8,683                                      07.80.02.118,581מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור מתפ"ארבעון 20193
                  8,680                                      07.80.02.458,578מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכסאותרבעון 20193
                  8,564                                      07.80.02.418,564הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש ראוטררבעון 20193
                  7,889                                      07.80.02.018,561מפ/ מכרז פומביבתי קולנוע תאטראות בע"מהקרנה ליום יחידות מטה מחוז צפוןרבעון 20193
                  8,560                                      52.50.03.068,560מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלתכנון חשמל עבור תחנת רצף מודיעיני חוףרבעון 20193
                  8,539                                      52.50.03.068,541מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20193
                  8,691                                      52.50.01.058,526מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מכסאותרבעון 20193
                  8,618                                      07.80.02.278,507מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת עכורבעון 20193
                  8,500                                      07.80.02.258,500מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתיום משפחות מרחב שרוןרבעון 20193
                  8,500                                      07.80.02.018,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמתנ"ס נחל שורקהשכרת מקוםרבעון 20193
                  8,500                                      07.80.02.018,500הצעות מחיר/מסגרת זמןהשטיח המעופף בע"מ  סיור לימודירבעון 20193
                     -                                      07.80.02.048,484מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה יום משפחותרבעון 20193
                  8,463                                      07.80.02.098,463מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור מחוז מרכזרבעון 20193
                  8,449                                      07.80.02.018,449הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב דלתון בע"מתשורות לרה"שרבעון 20193
                  8,547                                      07.80.02.318,438מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכת כריזה בתחנת קאסםרבעון 20193
                  8,424                                      07.80.02.258,424פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"ממערכת ניתוב שיחות מרכז פרישהרבעון 20193
                  8,424                                      07.80.02.458,424הצעות מחיר/מסגרת זמןקפה סעדי בע"מתשורהרבעון 20193
                  8,424                                      07.80.02.458,424הצעות מחיר/מסגרת זמןגל מריןמכולה ושינוערבעון 20193
                  8,418                                      07.80.02.018,418פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהיום משפחותרבעון 20193
                  8,405                                      07.80.02.228,405הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטרמן ייזום ניהול ושיווק בע"מ CSIספטותרבעון 20193
                  8,400                                      07.80.02.458,400פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי לינה + אוטובוס אתרבעון 20193
                  8,399                                      07.80.02.458,399הצעות מחיר/מסגרת זמןיגור פרי טיים בע"מקיום יום משפחותרבעון 20193
                  8,385                                      07.80.02.458,385הצעות מחיר/מסגרת זמןסער חי נופש ואירועים בע"משירות בריכה כיבוד מתנפחיםרבעון 20193
                  8,307                                      07.80.02.458,307מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהלימוד נהיגה מחוז י-םרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.018,307הצעות מחיר/מסגרת זמןזנדני עידן - סמיילנדיום משפחותרבעון 20193
                  8,300                                      07.80.02.458,300פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                     -                                      07.80.02.458,267מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןארוחת צהריים - ימ"ר חוף + רבעון 20193
                  8,250                                      07.80.02.018,250הצעות מחיר/מסגרת זמןהאגודה למען החייללינהרבעון 20193
                  7,899                                      07.80.02.458,249מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20193



                  8,239                                      07.80.02.458,239מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשברבעון 20193
                  8,235                                      07.80.02.018,235פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  8,213                                      07.80.02.228,213מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנס ראשרבעון 20193
                  8,358                                      07.80.02.458,201מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט כלבנים מחוז ת"ארבעון 20193
                  8,199                                      07.80.02.018,199הצעות מחיר/מסגרת זמןיואב לוסטיגסרטון מילה ושחקיםרבעון 20193
                  8,190                                      07.80.02.318,190הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ל.ג. מחסן ברזל בע"מעבודת ציפוי מו"מרבעון 20193
                  8,190                                      07.80.02.018,190הצעות מחיר/מסגרת זמןאר פי אם אחזקה ופרויקטים בע"מהכנת 2 ניקוזים לתאי מעצר  תחנת שרתרבעון 20193
                  8,190                                      07.80.02.258,190הצעות מחיר/מסגרת זמןקואטרו יעוץ ניהולי בע"מהנחיית סדנארבעון 20193
                  8,190                                      07.80.02.418,190מפ/ מכרז פומבימולטיפאס פיימנטס-פתרונופיתוח יכולת הקלדהרבעון 20193
                  8,188                                      07.80.02.318,188הצעות מחיר/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"מעבודת פרספקט ליח' המומרבעון 20193
                  8,155                                      07.80.02.408,155מפ/ מכרז פומבימכמש אלקטרוניקה ומעגליםעבודות אלקטרוניקהרבעון 20193
                  8,150                                      07.80.02.018,150פו/ פטור ועדהמשכנות שאננים בירושליםיום עיון- אתיקה למרו"מרבעון 20193
                  8,122                                      07.80.02.018,122הצעות מחיר/מסגרת זמןמלכת שבא אילת בע"מסיור לימודירבעון 20193
                  8,104                                      07.80.02.018,104פו/ פטור ועדהבתי קולנוע תאטראות בע"מערב גיבוש מתנדביםרבעון 20193
                  8,100                                      07.80.02.258,100מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתיום משפחות ימ"ר מרכזרבעון 20193
                  8,259                                      07.80.02.418,098מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהעתקת מחת"ק מגרש הרוסיםרבעון 20193
                  8,184                                      07.80.02.118,088מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכסאות חדר אוכל תחנת כרמיאלרבעון 20193
                  8,085                                      07.80.02.258,085הצעות מחיר/מסגרת זמןמאור יפרח - שרי מוריום משפחותרבעון 20193
                  8,073                                      07.80.02.228,073מפ/ מכרז פומבישעיה אברהם  ו / או אפרתאוגרי שמערבעון 20193
                  8,073                                      07.80.02.228,073מפ/ מכרז פומבישעיה אברהם  ו / או אפרתאוגר שמערבעון 20193
                  8,073                                      07.80.02.228,073מפ/ מכרז פומבישעיה אברהם  ו / או אפרתאוגר שמערבעון 20193
                  8,073                                      07.80.02.458,073מפ/ מכרז פומבישעיה אברהם  ו / או אפרתאוגר שמע דיגיטלירבעון 20193
                  8,073                                      07.80.02.098,073מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מסריקה תרמוגרפית לוחות חשמל מרכזרבעון 20193
                  8,073                                      07.80.02.418,073מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית כפר סבארבעון 20193
                     -                                      07.80.02.018,069הצעות מחיר/מסגרת זמןעידו אהוד ו/או רבקה - קייטנת לאהמתנפחים לימי משפחותרבעון 20193
                  6,887                                      07.80.02.258,052פו/ פטור ועדהספידי קול בע"משכירת ציוד- עבור יום ספורט מחוז שרבעון 20193
                  8,040                                      07.80.02.018,040הצעות מחיר/מסגרת זמןשרותי חוף חנניה בע"םסיור לימודי אילת -פעילותרבעון 20193
                  8,142                                      07.80.02.318,038מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מנקודת כנסיית הקבר ירושליםרבעון 20193
                  7,195                                      07.80.02.258,036מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהסעיםרבעון 20193
                  8,026                                      07.80.02.258,026הצעות מחיר/מסגרת זמןש.א.ג.שרותי רפואה בעמציוד הדרכה לעזרה ראשונהרבעון 20193
                  8,013                                      07.80.02.228,013הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקטרוניקה הר ציוןספקי כוחרבעון 20193
                  8,006                                      07.80.02.258,006הצעות מחיר/מסגרת זמןמגן אופטיק בעמציוד למטווחיםרבעון 20193
                  4,000                                      07.80.02.568,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנגישות ישראלקורס רכזי נגישותרבעון 20193
                  8,000                                      07.80.02.018,000הצעות מחיר/מסגרת זמןצבע התכלת - איציק גלשכירת ציודרבעון 20193
                  7,993                                      52.50.01.057,993מפ/ מכרז פומבידפוס מאסטר-בכרי נבילהמחברות מעוצבותרבעון 20193
                  7,989                                      07.80.02.217,989הצעות מחיר/מסגרת זמןתאר אידיאל קונספטסשיפוץ משקפת שטיינררבעון 20193
                  7,974                                      07.80.02.317,974מפ/ מכרז פומביאוהב ציון בע"מתשורה למתנדבי חברוןרבעון 20193
                  7,974                                      07.80.02.257,974מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורותרבעון 20193
                  7,956                                      07.80.02.317,956מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתיקים לבלשרבעון 20193
                  7,956                                      07.80.02.457,956מפ/ מכרז פומביעמיסל - עמית תעשיות בע"מסוללות ליתיוםרבעון 20193
                  7,956                                      07.80.02.257,956הצעות מחיר/מסגרת זמןדרמוני אלקטרוקופי בעמהדפסת חוברת לחגיםרבעון 20193
                  7,956                                      07.80.02.017,956הצעות מחיר/מסגרת זמןאדוויס נכסי איכות בע"מסדנא משקים אתיופיםרבעון 20193
                  7,956                                      07.80.02.257,956הצעות מחיר/מסגרת זמןאנרגים בעמשק אגרוףרבעון 20193
                  7,913                                      07.80.02.457,913מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לחג ראש השנה את"רבעון 20193
                  7,910                                      07.80.02.457,910מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  7,909                                      07.80.02.457,909מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטייני מחוזרבעון 20193
                  8,048                                      07.80.02.457,898מש/ מכרז שב"סתעשיות פולימרים זיקיםימ"ס מג"ב דרוםרבעון 20193
                  7,898                                      07.80.02.017,898הצעות מחיר/מסגרת זמןצרפתי מעצבים בע"משירותי נגרות מיוחדים - ויטרינה תצוגת דגל שפרעם רבעון 20193
                  7,969                                      52.50.03.067,898מש/ מכרז שב"סתעשיות פולימרים זיקיםמזרונים עבור פר' מרחב שומרוןרבעון 20193
                  7,997                                      52.50.01.057,894מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממצלמות תורן מחוז מרכז תחנת רמלהרבעון 20193
                  7,996                                      52.50.01.057,894מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממצלמות תורן מחוז מרכז תחנת רחובותרבעון 20193
                  7,890                                      07.80.02.017,890פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                     -                                      07.80.02.017,886פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי - תחנת זיכרון יעקברבעון 20193
                  7,869                                      52.50.03.067,869מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמידוף עבור מחסן תביעותרבעון 20193
                  7,862                                      07.80.04.217,862הצעות מחיר/מסגרת זמןאבי שושן החוויה בע"מאזיקונים מאובטחיםרבעון 20193
                  6,716                                      07.80.02.457,862הצעות מחיר/מסגרת זמןמלונות פתאל תל אביב - לאונרדו בזלסדנת נגד מפקד יס"מרבעון 20193
                  7,839                                      07.80.02.457,839הצעות מחיר/מסגרת זמןהדר סוכנות לצרכי צילוםמצלמות למחוז חוףרבעון 20193
                  7,800                                      07.80.02.017,800הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"מארוחת צהריים במסעדת איסקנדר עבור פלוגה כרבעון 20193
                  7,776                                      07.80.02.457,776הצעות מחיר/מסגרת זמןאוקטביוס תקשורת בע"ממצלמותרבעון 20193
                  7,775                                      07.80.02.457,775הצעות מחיר/מסגרת זמןדי וי דיגיטל ויז'ן בע"ממצלמות שביל למחוז חוףרבעון 20193
                  7,775                                      07.80.02.317,775מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהמד הספקרבעון 20193
                  7,769                                      07.80.02.457,769הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.כהן אלקטרוניקהאוזניותרבעון 20193
                  7,761                                      07.80.02.457,761הצעות מחיר/מסגרת זמןפולימיל בעממדפסת ואביזרים נלווים להברבעון 20193
                  7,751                                      07.80.02.457,751פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  7,750                                      07.80.02.457,750הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב דלתון בע"מתשורות לרה"שרבעון 20193
                  7,398                                      52.50.01.057,722מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.457,699הצעות מחיר/מסגרת זמןעל חבלים בע"מיום ספורטרבעון 20193
                  7,727                                      07.80.02.117,690מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןעבור מלאי מדור ציודרבעון 20193
                  6,177                                      07.80.02.317,686מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מהשכרת רכב מאויים מחוז חוףרבעון 20193
                  7,747                                      07.80.02.467,683מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.457,666פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםכלכלהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.457,652פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהיום משפחות מערך אתן מרכזרבעון 20193
                  6,800                                      07.80.02.017,650פו/ פטור ועדהבתי קולנוע תאטראות בע"מהקרנת סרט - מחוז חוףרבעון 20193
                  7,630                                      52.50.03.067,630הצעות מחיר/מסגרת זמןמפעל המים כפר סבאהיטל מים עבור היתר בניה פרגולה מרחב שרוןרבעון 20193
                  7,627                                      07.80.02.457,627מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מבינוירבעון 20193
                  7,617                                      07.80.02.017,617הצעות מחיר/מסגרת זמןסנדויבץ בר אקספרס בע"מערב יחידה מתנדבי רחובות-כלכלהרבעון 20193
                  7,605                                      07.80.02.277,605מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מאספקת מטפים צהובים עבור אחרבעון 20193
                  7,605                                      07.80.02.017,605הצעות מחיר/מסגרת זמןחתן טלי איבסדנא במסגרת יום יחידהרבעון 20193
                  7,605                                      07.80.02.257,605הצעות מחיר/מסגרת זמןמייד אין טי.אל.וי בע"מהרצאהרבעון 20193
                  7,605                                      07.80.02.457,605הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.מ. בריכת שחייה בע"מיום משפחות ימ"ר מרכזרבעון 20193
                     -                                      52.50.03.067,605הצעות מחיר/מסגרת זמןנירוסטה תעשיות ל בע"ממדיח פרוקייט תחנת נתיבותרבעון 20193
                  7,605                                      07.80.02.097,605הצעות מחיר/מסגרת זמןאר פי אם אחזקה ופרויקטים בע"מבניית קיר+ 2 דלתות+הוספת גלאי עשןרבעון 20193
                  3,803                                      07.80.02.017,605הצעות מחיר/מסגרת זמןיוחנן בלייכרמבדקי מיוןרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.017,604פו/ פטור ועדההליקון כנעןכנס חטיבהרבעון 20193
                  7,600                                      07.80.02.017,600הצעות מחיר/מסגרת זמןמקום בלבא. ערב המערך האווירי כולל שכירת מקוםרבעון 20193
                  7,579                                      07.80.02.017,579הצעות מחיר/מסגרת זמןפנחס וגסטון בע"מלינה בחוף אכזיב עבור פלוגה לרבעון 20193
                  7,576                                      07.80.02.227,576מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"מאוגרי וידאו ושלטי וידאו דיגיטלירבעון 20193
                     -                                      07.80.02.017,524מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20193
                  7,523                                      07.80.02.317,523הצעות מחיר/מסגרת זמןספיד פלוט בע"מלוחות מחיקים עבור פרוייקט שחקים ומילהרבעון 20193
                  7,558                                      07.80.02.117,521מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20193
                  7,500                                      07.80.02.017,500הצעות מחיר/מסגרת זמןויליג' השקעות אילת בע"מאירוע ערברבעון 20193
                  7,473                                      07.80.02.257,500מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20193
                  6,750                                      07.80.02.257,500הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה למרכזי תרבות וספורטשכירת מיקוםרבעון 20193



                  7,000                                      07.80.02.017,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת טרה קוטהסיור לימודירבעון 20193
                  7,500                                      07.80.02.257,500הצעות מחיר/מסגרת זמןקלאב גת - קיבוץ גת פעילות ספורטהשכרת מתחם בריכה - חברוןרבעון 20193
                  7,634                                      52.50.03.067,492מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מתחנת שיטור עירוני ביתר עליתרבעון 20193
                  7,483                                      52.50.01.207,485מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותתכנון בטיחות אש, נגישות ומטבחים תחנת מודיעיןרבעון 20193
                  7,482                                      07.80.02.417,482מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20193
                  6,976                                      07.80.02.137,476מח/ מכרז חשכ"למכון רישוי טסט אשדודמבחני רישוי לרכברבעון 20193
                  7,565                                      07.80.02.227,468מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגב בית נטופה כביש 77רבעון 20193
                  7,467                                      07.80.02.457,467הצעות מחיר/מסגרת זמןמטיקס פיינטבול בע"מרובה צבע +נלווה ליס"מ אשררבעון 20193
                  7,431                                      07.80.02.097,431מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור נעוריםרבעון 20193
                  7,424                                      07.80.02.017,424מפ/ מכרז פומביטופ סטוקתשורותרבעון 20193
                  7,421                                      52.50.03.067,421מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  7,416                                      07.80.02.457,416הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטהדפסת ספר חלליםרבעון 20193
                  7,400                                      07.80.02.017,400הצעות מחיר/מסגרת זמןקייקי כפר בלוםיום יחידה מעלותרבעון 20193
                  7,394                                      07.80.02.017,394מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"משי לחג ראש השנה חשבות 2019רבעון 20193
                  7,375                                      07.80.02.457,375פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיוררבעון 20193
                  7,371                                      07.80.02.017,371הצעות מחיר/מסגרת זמןאסרף משה - שוקו לוקו וחבריםיום משפחות מרחב שרוןרבעון 20193
                  7,443                                      07.80.02.117,356מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20193
                  7,350                                      07.80.02.407,350מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש עבור דוברותרבעון 20193
                  7,348                                      07.80.02.467,348הצעות מחיר/מסגרת זמןמוסד הטכניון למחקר ופתובדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20193
                  7,333                                      07.80.02.457,333פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  7,324                                      07.80.02.567,324מפ/ מכרז פומביפריוטקס בע"מסטיקלייטים עבור מחוז שירבעון 20193
                  7,324                                      07.80.02.457,324הצעות מחיר/מסגרת זמןדוגית יחזקאל ששוןמצלמותרבעון 20193
                  7,320                                      07.80.02.227,320הצעות מחיר/מסגרת זמןח.ב.א. סוכנויות בע"מקיט ג'ל בליסטירבעון 20193
                  7,301                                      07.80.02.457,301הצעות מחיר/מסגרת זמןברקום שיווק והפצה בע"ממצלמות דרךרבעון 20193
                  2,900                                      07.80.02.017,300מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורות לראש השנה - מחוז מרכזרבעון 20193
                  7,290                                      07.80.02.417,290מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש טאבלטיםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.457,284פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  7,264                                      07.80.02.317,264מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמשקפי מגןרבעון 20193
                  7,254                                      07.80.02.017,254הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ד.ר בטיחות בדרכיםיום ילדי מחוז צפוןרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.457,224פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי אח"מרבעון 20193
                  7,000                                      07.80.02.417,208מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
                  7,167                                      07.80.02.417,200מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20193
                  7,200                                      07.80.02.417,200מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
                  7,200                                      07.80.02.017,200פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור מז"פ מחוזירבעון 20193
                  6,867                                      07.80.02.257,200מה/ מנהל הרכבפ.ר.ש פרוייקטים לבטיחות בנהיגההדרכות נהיגהרבעון 20193
                  7,392                                      07.80.02.317,200מה/ מנהל הרכבפ.ר.ש פרוייקטים לבטיחות בנהיגההדרכות נהיגהרבעון 20193
                  7,199                                      07.80.02.457,199הצעות מחיר/מסגרת זמןעידו אהוד ו/או רבקה - קייטנת לאהמתנפחיםרבעון 20193
                  7,196                                      07.80.02.017,196מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20193
                     -                                      07.80.06.067,186מפ/ מכרז פומביעופר חב לרכב בעמרכש 1 אופנוערבעון 20193
                  7,173                                      52.50.03.067,173מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"ממדידה לתכנון מטבח וחד"א מטה מחוז צפוןרבעון 20193
                  7,083                                      07.80.02.417,167מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.457,160מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות לחג עבור תחנת עכורבעון 20193
                  7,156                                      07.80.02.097,156מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןרכש גופי תאורת חוץ מתוך תוכנית התייעלות למכמרבעון 20193
                  7,145                                      07.80.02.227,145הצעות מחיר/מסגרת זמןרומיכל בע"מכימיקליםרבעון 20193
                  7,143                                      07.80.02.457,143הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מכספותרבעון 20193
                  7,116                                      07.80.02.417,116אא/ אישור אוצרחברת מוטורולהתחזוקה, שדרוג והרחבת אתרי קשר ניצןרבעון 20193
                  7,102                                      07.80.02.097,102הצעות מחיר/מסגרת זמןארבל הנדסת חשמל בע"מעבודות חשמלרבעון 20193
                  7,053                                      52.50.03.067,100מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20193
                  7,099                                      07.80.02.097,099המ/ הצעת מחירנדב איכות בגיזוםניקיון גדר כולל ריסוס בבסיס מצודת כוחרבעון 20193
                  6,891                                      07.80.02.017,081המ/ הצעת מחיראגודת אכסניות נוערסיור לימודי עבור שוטרי חובה מפקדת מגרבעון 20193
                  7,000                                      07.80.02.297,081הצעות מחיר/מסגרת זמןמאיה רימרסדנהרבעון 20193
                  7,075                                      07.80.02.227,075הצעות מחיר/מסגרת זמןמרקורי מוצרי מדע ותעשיהתחזוקת מכשיר מים מזוקקיםרבעון 20193
                  7,032                                      07.80.02.017,032מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20193
                  2,944                                      07.80.02.457,020מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהיסעיםרבעון 20193
                  7,020                                      07.80.02.017,020הצעות מחיר/מסגרת זמןקפיטולינה אירועין בע"מכיבוד עבור פרידהרבעון 20193
                  7,020                                      07.80.02.097,020מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מייעוץ הנדסי לצורך הריסת קיר רבעון 20193
                  7,020                                      07.80.02.317,020הצעות מחיר/מסגרת זמןצחובויתג בלשרבעון 20193
                  7,048                                      07.80.02.117,020מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדביקות עבור כיסאות נגישותרבעון 20193
                  7,020                                      07.80.02.467,020הצעות מחיר/מסגרת זמןמעיין ישראלי קשרי חוץסדנא לפיתוח מפקדיםרבעון 20193
                  6,989                                      07.80.02.097,020הצעות מחיר/מסגרת זמןגני קדם בע"מעבודות גינון בבסיס מטה מג"רבעון 20193
                  7,106                                      07.80.02.227,015מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגב עטרות ירושליםרבעון 20193
                  7,014                                      07.80.02.457,014הצעות מחיר/מסגרת זמןטריקלי 3000 בע"מחולצות ליום ספורטרבעון 20193
                  7,102                                      07.80.02.557,010מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאגף התנועה בית דגןרבעון 20193
                  5,405                                      07.80.02.457,001הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון דניאל ים המלחשכירת מקוםרבעון 20193
                  7,000                                      07.80.02.457,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה הכלכלית לאשקלוןהצגהרבעון 20193
                  7,000                                      07.80.02.017,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  7,000                                      07.80.02.017,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהרוח הגליליתסיור לימודירבעון 20193
                  7,000                                      07.80.02.467,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבר את גל בע"ממכונת צחצוח נעלייםרבעון 20193
                  6,422                                      07.80.02.577,000מנ/ מנהל הרכשאגד הסעים בע"מאוטובוסים לטיול אגפירבעון 20193
                  7,000                                      07.80.02.257,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסברס יזמות וייצוג בע"מאומןרבעון 20193
                  6,999                                      07.80.02.016,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאזורי אדיר מאיר - ביס ביסוןמגשי אירוח הרמת כוסית מרחב דןרבעון 20193
                  7,009                                      07.80.02.096,992מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מעבודות חשמל במחוז ש"ירבעון 20193
                  6,977                                      52.50.01.206,977מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםתכנון אדריכלות לשכת ר' אתרבעון 20193
                  6,973                                      07.80.02.456,973מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקיום משפחות מחוזירבעון 20193
                  6,964                                      52.50.03.066,964מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                     -                                      07.80.06.066,921מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנוע פיאג'ורבעון 20193
                     -                                      07.80.02.456,921הצעות מחיר/מסגרת זמןחלום עולמי בע"מסיור לימודי תחנת כ"סרבעון 20193
                  6,908                                      07.80.02.316,908מפ/ מכרז פומבימכמש אלקטרוניקה ומעגלים מטען לרובוט אנדרוסרבעון 20193
                  6,904                                      07.80.02.516,904מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
                  6,903                                      07.80.02.456,903מפ/ מכרז פומביורדה זבדיקו/שיא פרסומיםשובריםרבעון 20193
                  6,901                                      07.80.02.016,901הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מיכל 2018 מסחר ותיירותלינה ספ"כ תחנת לב ת"ארבעון 20193
                  6,889                                      07.80.02.576,889מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון שער כנפיים במודיעין עיליתרבעון 20193
                     -                                      07.80.06.066,889מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאי אקסנטרבעון 20193
                     -                                      07.80.06.066,889מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאי אקסנטרבעון 20193
                  6,885                                      07.80.02.016,885מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורות לחג מרחב דן ותחנותרבעון 20193
                  6,857                                      07.80.02.026,857מפ/ מכרז פומביאופנת פור יו 1984 בע"מתשלום עבור הטסהרבעון 20193
                  6,850                                      07.80.02.256,850פו/ פטור ועדהמרכז יצחק רבין לחקריום עיוןרבעון 20193
                  6,846                                      07.80.02.256,846הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטהדפסת ספר חלליםרבעון 20193
                  6,845                                      07.80.02.316,845הצעות מחיר/מסגרת זמןלברדור בי בע"מרכש למומרבעון 20193
                  6,653                                      52.50.03.066,823מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20193
                  6,428                                      07.80.02.416,820מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20193
                  6,812                                      07.80.02.456,812מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מצידניותרבעון 20193
                  6,811                                      07.80.02.456,811הצעות מחיר/מסגרת זמןמייז גלובל קולסוטניגסדנת אאוטדוררבעון 20193



                  6,837                                      07.80.02.466,809מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלטיםרבעון 20193
                  6,798                                      07.80.02.016,798פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  6,798                                      07.80.02.256,798הצעות מחיר/מסגרת זמןקלאב גת - קיבוץ גת פעילות ספורטקיום יום משפחותרבעון 20193
                  6,786                                      07.80.02.316,786הצעות מחיר/מסגרת זמןכספות חצוררכש כספות לטובת בסיסי עוטף ירבעון 20193
                  6,786                                      07.80.02.256,786הצעות מחיר/מסגרת זמןדי תיאטרו - די קסטרו אריאלסדנת דילמות (אלת טירונים)רבעון 20193
                  6,786                                      07.80.02.256,786הצעות מחיר/מסגרת זמןמדוושי ישראל -אבינועםטיול אופניים - אגף ההדרכה משלחת רוכבים ארהרבעון 20193
                  6,786                                      07.80.02.316,786הצעות מחיר/מסגרת זמןכספות חצוררכש כספות עבור מחסני נשק ישובים מגרבעון 20193
                  6,774                                      07.80.02.256,774הצעות מחיר/מסגרת זמןפיפי פיתוח מצגות פרימיסדנהרבעון 20193
                  6,760                                      07.80.02.386,761מפ/ מכרז פומביעובד שירותי ניקיון בע"מניקיוןרבעון 20193
                  6,750                                      07.80.02.416,750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20193
                  6,750                                      07.80.02.016,750מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20193
                  6,748                                      07.80.02.256,748מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהסרטרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.016,740הצעות מחיר/מסגרת זמןק.ש.מ. שיווק ונופשסיור לימודירבעון 20193
                  6,739                                      07.80.02.256,739הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםכריות חללרבעון 20193
                  6,735                                      07.80.02.226,735מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרנעליםרבעון 20193
                  6,731                                      07.80.02.316,731הצעות מחיר/מסגרת זמןבונים בקל בעממחסן ועבודת חשמל מו"מרבעון 20193
                  6,863                                      52.50.03.066,730מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת לב הבירהרבעון 20193
                  6,701                                      52.50.01.206,701מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהיתר בניה להריסת מבנים מסוכנים תרבעון 20193
                  6,701                                      52.50.01.206,701מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהסדרת היתר לתחנת אופקים והתחלת בדיקה לתברבעון 20193
                  6,701                                      07.80.02.016,701מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהתייעלות אנרגטית רכישת מזגנים עבור מחוז תרבעון 20193
                  6,695                                      07.80.02.016,695הצעות מחיר/מסגרת זמןאורטל תיירות ונופש בע"מסיור לימודי מרחב כנרתרבעון 20193
                  6,669                                      07.80.02.216,669הצעות מחיר/מסגרת זמןהרן שינוע מטענים בע"מאחסנת חומרים מסוכניםרבעון 20193
                  6,752                                      07.80.02.416,666מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מבקרת מבנה בית דגןרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.016,663הצעות מחיר/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מהקלטת דיסק - תזמורת מ''ירבעון 20193
                  6,651                                      07.80.02.296,651מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקדיסק און קירבעון 20193
                  6,651                                      07.80.02.116,651מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממתקני שתייהרבעון 20193
                  6,650                                      07.80.02.016,650הצעות מחיר/מסגרת זמןקאנאפס בע"מקייטרינג אירוע מתנדבים מרחב שומרוןרבעון 20193
                  4,005                                      07.80.02.256,650הצעות מחיר/מסגרת זמןשף בע"מ 4סדנאת בישול עבור קב"ניםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.456,646מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתיום משפחות תחנת ראשל"צרבעון 20193
                  6,643                                      07.80.02.306,643מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמדפים שוניםרבעון 20193
                  6,611                                      07.80.02.096,611מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור מטה מחוז דרום ותחנת באר שבערבעון 20193
                  6,611                                      07.80.02.456,611מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסמל לשרוך משטרה עבור שוטרי להברבעון 20193
                  6,600                                      07.80.02.016,600מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורהרבעון 20193
                  6,600                                      07.80.02.016,600הצעות מחיר/מסגרת זמןרייזר כפר בלוםטיול רייזרים עבור פלוגה כ"ג מגרבעון 20193
                  6,320                                      07.80.02.416,595מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכיםרבעון 20193
                  6,593                                      07.80.02.226,593מפ/ מכרז פומביוידאוסטאוגרי וידאורבעון 20193
                  6,564                                      07.80.02.456,564מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"ממגבתרבעון 20193
                  6,564                                      07.80.02.016,564מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מתשורותרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.016,555הצעות מחיר/מסגרת זמןסאות ביץ כנרת בע"מלינה בבית מלון עבור פלוגה נרבעון 20193
                  6,552                                      07.80.02.016,552מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמדליות עבור מחוז חוףרבעון 20193
                  6,540                                      07.80.02.416,540מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  6,538                                      07.80.02.456,538מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"מאוגרי וידאו ושמערבעון 20193
                  6,529                                      07.80.02.316,529מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מנתב תקשורת סלולרירבעון 20193
                     -                                      07.80.02.456,503פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מטה מרחב חברוןרבעון 20193
                  6,631                                      52.50.03.066,502מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מסיגגנט ירושליםרבעון 20193
                  6,500                                      07.80.02.016,500הצעות מחיר/מסגרת זמןהיכל התרבות מעלה אדומים מפעלי תרבותשכירת אולםרבעון 20193
                  6,846                                      07.80.02.256,500מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20193
                  6,832                                      07.80.02.456,500מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכיבודרבעון 20193
                  6,500                                      07.80.02.466,500הצעות מחיר/מסגרת זמןש.י.ר פרנקו בע"מכלכלהרבעון 20193
                  6,575                                      07.80.02.016,498מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור אק"מ מחוז ירושליםרבעון 20193
                  6,496                                      07.80.02.456,496מפ/ מכרז פומביוידאוסטאוגרי וידאו ומצלמותרבעון 20193
                  6,583                                      07.80.02.456,494מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחי צבע לאימוניםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.456,494הצעות מחיר/מסגרת זמןהשטיח המעופף תיירות פנים 2018 בעפעילות אתגריתרבעון 20193
                  6,480                                      07.80.02.416,479מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20193
                  6,480                                      07.80.02.416,479מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20193
                  6,550                                      07.80.02.226,465מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת בית שמשרבעון 20193
                  6,547                                      07.80.02.316,464מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכות אבטחה במתח נמוךרבעון 20193
                  6,450                                      07.80.02.016,450הצעות מחיר/מסגרת זמןקריאף כפיר- א.ז.ש בורגריםכלכלהרבעון 20193
                  6,447                                      52.50.01.056,447מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מפינוי מערכות גילוי אש קיימים מעלה מכמרבעון 20193
                  6,445                                      07.80.02.016,445פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםיום יחידה בית באןרבעון 20193
                  6,435                                      07.80.02.016,435הצעות מחיר/מסגרת זמןשמח הפקות בע"ממופערבעון 20193
                  6,435                                      07.80.02.456,435הצעות מחיר/מסגרת זמןסייפטי אקסס בע"מ / גיא קדם בע"מחוות דעת בטיחותרבעון 20193
                  6,435                                      52.50.03.066,435מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלייעוץ נגישות נק' שוהם החדשהרבעון 20193
                  6,424                                      07.80.02.256,424הצעות מחיר/מסגרת זמןבארי כץ בע"מהנחיית סדנהרבעון 20193
                  6,401                                      07.80.02.456,401הצעות מחיר/מסגרת זמןאביר ספורט בע"ממכשיר אימון כושררבעון 20193
                  6,400                                      07.80.02.256,400הצעות מחיר/מסגרת זמןמכללת בילדינגקורס הדרכה לקריאת תוכניותרבעון 20193
                  6,376                                      07.80.02.316,377הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)רכש ציוד לאימון מרחב גלילרבעון 20193
                     -                                      07.80.06.066,353מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 יאריסרבעון 20193
                  6,114                                      07.80.02.416,344מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשב ניידרבעון 20193
                  6,062                                      07.80.02.416,344מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
                  6,063                                      07.80.02.176,344מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
                  6,322                                      07.80.02.316,322מש/ מכרז שב"סא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"ממידוף עבור יחידת מו"מרבעון 20193
                  6,320                                      07.80.02.016,320הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ד הבגלב של סבא מרקו בע"משירות קייטרינג - תחנת זבולוןרבעון 20193
                  6,318                                      07.80.02.016,318הצעות מחיר/מסגרת זמןד.ב.י מזון (דולצ'ה ויטה) בע"מערב הוקרה מתנדביםרבעון 20193
                  6,318                                      07.80.02.016,318מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותערכה - חטיבת האבטחהרבעון 20193
                  6,306                                      07.80.02.316,306מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש ערכות שמע לקסדת רוכברבעון 20193
                  6,304                                      07.80.02.416,304מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  6,300                                      07.80.02.316,300הצעות מחיר/מסגרת זמןאמסלם לילך (מסטיק)כתף מול כתףרבעון 20193
                  6,300                                      07.80.02.256,300הצעות מחיר/מסגרת זמןקיבוץ כפר המכבישימוש במתקנים- יום משפחות תחנת עכורבעון 20193
                  6,300                                      07.80.02.016,300הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב פסגות בע"משי ראש השנהרבעון 20193
                  6,288                                      07.80.02.406,288פו/ פטור ועדהשילת אופטרוניקה בע"מתחזוקת בלון תצפיתרבעון 20193
                  6,278                                      07.80.02.016,278מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור ת. טירת הכרמלרבעון 20193
                  6,278                                      52.50.03.066,278מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור את"ן ב"דרבעון 20193
                  6,271                                      07.80.02.316,271מפ/ מכרז פומביאג'ילייט ארגונומיה (אי. בי) בע"מכפפות עבור פינות מדיםרבעון 20193
                  6,271                                      07.80.02.316,271מפ/ מכרז פומביאג'ילייט ארגונומיה (אי. בי) בע"מכפפות לפינמות מדיםרבעון 20193
                  6,259                                      07.80.02.316,260מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור אמ"ש טקטית רבעון 20193
                  6,260                                      07.80.02.456,260מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים - התייעלות - מגרבעון 20193
                  6,223                                      07.80.02.306,223מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןתאורת הצף בזירות חבלהרבעון 20193
                  4,237                                      07.80.02.226,214פו/ פטור ועדהQUODATA GMBH מבחני מיומנותרבעון 20193
                  6,209                                      07.80.02.316,208הצעות מחיר/מסגרת זמןקאנאפס בע"מכלכלה ליום עיוןרבעון 20193
                  6,201                                      07.80.02.096,201הצעות מחיר/מסגרת זמןמסגרית ע.נ.ק-טריקי עמוססורגים 1*1 ו-1.20*1רבעון 20193
                  6,201                                      07.80.02.016,201פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמה גיבושרבעון 20193
                  6,201                                      07.80.02.456,201פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מעבודות נגרות חדר אוכל מעלה אדומיםרבעון 20193



                  6,200                                      07.80.02.016,200פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  6,386                                      07.80.02.416,178מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסךרבעון 20193
                  6,178                                      07.80.02.456,178הצעות מחיר/מסגרת זמןאדר סוכנויות אודיו שיווק (1991) בע"אוזניותרבעון 20193
                  6,306                                      07.80.02.416,178מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסך קעוררבעון 20193
                  5,807                                      07.80.02.016,176פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי עוטף י-םרבעון 20193
                  6,150                                      07.80.02.456,150פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי תחנת מסוביםרבעון 20193
                  6,148                                      07.80.02.416,148מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
                  6,117                                      07.80.02.016,117מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהסעות לסיור לימודירבעון 20193
                  6,115                                      07.80.02.456,115מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהיום עיון העצמת השוטרת מרחב חברוןרבעון 20193
                  6,107                                      07.80.02.316,107הצעות מחיר/מסגרת זמןגלית איתן רוזנברגסדנאות להשתלמות משק בטחוני סדנת גישוררבעון 20193
                  6,107                                      07.80.02.456,107הצעות מחיר/מסגרת זמןפרונט ליין לציודתיקים עבור בלשיםרבעון 20193
                  4,844                                      07.80.02.456,107הצעות מחיר/מסגרת זמןבננה ביץ הפקות ואירועים בע"מיום כיף שיטוור עירוני ת"ארבעון 20193
                  6,107                                      07.80.02.316,107הצעות מחיר/מסגרת זמןגונן עמיאל יעלסדנאות להשתלמות משק בטחוני סדנת גישוררבעון 20193
                  4,833                                      07.80.02.576,100מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מכנס חטיבהרבעון 20193
                  6,100                                      07.80.02.416,100מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20193
                  6,090                                      07.80.02.456,090מפ/ מכרז פומביר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ואולר רב שימושי למגדל העמקרבעון 20193
                  6,084                                      07.80.02.096,084מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודה וחומרים מרחב עמקים ואחרבעון 20193
                  6,084                                      07.80.02.456,084הצעות מחיר/מסגרת זמןעידו אהוד ו/או רבקה - קייטנת לאהיום משפחותרבעון 20193
                  6,080                                      07.80.02.256,080הצעות מחיר/מסגרת זמןאילן ביטוןציוד הפעלה לילדיםרבעון 20193
                  6,073                                      07.80.02.456,073מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  6,061                                      07.80.02.316,061מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מסרטי סימון עבור מחוז ירושליםרבעון 20193
                  6,046                                      07.80.02.016,047מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מציוד לסייררבעון 20193
                  6,037                                      07.80.02.096,037מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום בבהרבעון 20193
                  6,037                                      07.80.02.256,037הצעות מחיר/מסגרת זמןמשואה למלונאות ונופש בע"מ (מלון  יהסדנה למרחב חברוןרבעון 20193
                  6,026                                      07.80.02.256,026הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון לאונרדו ארט מלונות פתאליום ספורטרבעון 20193
                  6,025                                      07.80.02.316,026מח/ מכרז חשכ"ללטרא סיסטמס בע"משלט מואררבעון 20193
                  6,025                                      07.80.02.256,025הצעות מחיר/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבחול המועד - חוברות צביעהרבעון 20193
                  6,015                                      07.80.02.016,015פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי תחנת יבנהרבעון 20193
                  6,000                                      07.80.02.016,002הצעות מחיר/מסגרת זמןרועי מלכההרצאהרבעון 20193
                  6,000                                      07.80.02.416,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
                  6,000                                      07.80.02.456,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדהן דומיניק (ביאנקיני)שכירת מתחם לגיבוש ספ"כ חברוןרבעון 20193
                  6,000                                      07.80.02.026,000מפ/ מכרז פומביאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מצילום תמונות מדי סיור חדשיםרבעון 20193
                  6,000                                      07.80.02.416,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
                  6,000                                      07.80.02.256,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה העירונית "גוונים אריאל" בע"מסדנת מנהיגותרבעון 20193
                  6,000                                      07.80.02.456,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי-ראש העיןרבעון 20193
                  5,074                                      07.80.02.016,000פו/ פטור ועדהסינימטק ירושליםסינימטקרבעון 20193
                  6,000                                      07.80.02.256,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאירית מנורסדנהרבעון 20193
                  6,000                                      07.80.02.016,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעדן ניהול מסעדות באילת בע"מסיור לימודי אילת - א צהרייםרבעון 20193
                  4,645                                      07.80.02.296,000מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעיםרבעון 20193
                  6,000                                      07.80.02.456,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחן קרןמפעילרבעון 20193
                  6,000                                      07.80.02.016,000מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתארוחה עבור אירוע פרידה מררבעון 20193
                  6,000                                      07.80.02.456,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתיירות ניר דודגיבושרבעון 20193
                  6,000                                      07.80.02.226,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדהרבעון 20193
                  5,991                                      07.80.02.456,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכיבודרבעון 20193
                  5,994                                      07.80.02.256,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מערכות כיבודרבעון 20193
                  6,042                                      07.80.02.296,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדהרבעון 20193
                  6,000                                      07.80.02.016,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכיבוד - שיטור ימי מחוז חוףרבעון 20193
                  6,000                                      07.80.02.016,000פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהגיבושרבעון 20193
                  5,040                                      07.80.02.016,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחוף גיא ניהול בע"מפעילות בחוף גיא עבור פלוגה ורבעון 20193
                  6,000                                      07.80.02.016,000מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לכנס חדשנותרבעון 20193
                  6,000                                      07.80.02.256,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיורם שדה - ש"י אלטרנטיבייום משפחותרבעון 20193
                  5,998                                      07.80.02.255,998הצעות מחיר/מסגרת זמןלדעת הדרכות ויזמות בע"מסדנת פיתוח סגלרבעון 20193
                  5,996                                      07.80.02.455,997הצעות מחיר/מסגרת זמןקייקי כפר בלוםיום יחידה מעלותרבעון 20193
                  5,768                                      07.80.02.015,967הצעות מחיר/מסגרת זמןשביל עיזים בע"מארוחת צהריםרבעון 20193
                  5,967                                      07.80.02.015,967מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות לראש השנה - מת"ח שדותרבעון 20193
                  5,950                                      07.80.02.015,950הצעות מחיר/מסגרת זמןאלירן הפקות -רחל שביוןשירות מתנפחים - תחנת באקהרבעון 20193
                  5,940                                      07.80.02.315,940מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מרכש סוללות לרחפןרבעון 20193
                  5,927                                      07.80.02.015,927מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור תחנת תחנת אום אל פחםרבעון 20193
                  5,993                                      52.50.03.065,923מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט משרדירבעון 20193
                  5,993                                      52.50.03.065,923מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20193
                  5,993                                      52.50.03.065,923מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.015,920מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות ראש השנה -מת"ח נתניהרבעון 20193
                  1,992                                      07.80.02.455,863מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ר לפעילות מבצעית אתרבעון 20193
                  5,850                                      07.80.02.015,850הצעות מחיר/מסגרת זמןדוגו אומנים ומופעים בע"מהופעת אומן ערב מתנדבים שומרוןרבעון 20193
                  5,850                                      07.80.02.275,850מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"מנזקי הצפות תחנת רחובותרבעון 20193
                  5,850                                      07.80.02.015,850מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מרעש תשורות - יחדת המטה רבעון 20193
                  5,850                                      52.50.03.065,850הצעות מחיר/מסגרת זמןשמר בטיחות והנדסהסקר סיכונים ובטיחותרבעון 20193
                  5,850                                      07.80.02.015,850הצעות מחיר/מסגרת זמןד. פרידמן הפקות בע"מהופעת אומן - תחנת נהריהרבעון 20193
                  5,850                                      52.50.03.065,850הצעות מחיר/מסגרת זמןשמר בטיחות והנדסהיועץ בטיחותרבעון 20193
                  5,850                                      07.80.02.255,850הצעות מחיר/מסגרת זמןידע במדיה הפקות בע"מיום הוקרה לשח"מ מחוז מרכזרבעון 20193
                  5,850                                      07.80.02.315,850הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז גבים לגשור בע"מסדנארבעון 20193
                  5,850                                      07.80.02.505,850הצעות מחיר/מסגרת זמןכספות חצורכספתרבעון 20193
                  5,850                                      07.80.02.295,850הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן סיאני-מהנדס חשמלבדיקת גנרטוררבעון 20193
                  5,850                                      52.50.01.035,850מפ/ מכרז פומביחגור בעמפאוציםרבעון 20193
                  5,838                                      07.80.02.465,838המ/ הצעת מחירדי.אס.וי אייר אנד סי בע''מייצוא מכשירים לכיולרבעון 20193
                  5,827                                      07.80.02.385,827מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"מניקיות בחירות 2019רבעון 20193
                  5,827                                      07.80.02.455,827מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות את"ן צפוןרבעון 20193
                  5,827                                      07.80.02.015,827הצעות מחיר/מסגרת זמןסאות ביץ כנרת בע"מלינה בבית מלון עבור פלוגה כב מגב עוטף יםרבעון 20193
                  5,818                                      07.80.02.225,818הצעות מחיר/מסגרת זמןאפריקלאוד טכנולוגיות בע"מכרטיסי זכרוןרבעון 20193
                  5,800                                      07.80.02.015,800פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  5,792                                      07.80.02.455,792מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתיק גברבעון 20193
                  5,792                                      07.80.02.015,792מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהסרט VIPרבעון 20193
                  5,780                                      07.80.02.225,780הצעות מחיר/מסגרת זמןירדן ביוטיק-אבי יששכרפדבסרבעון 20193
                  5,586                                      07.80.02.415,767מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
                  5,756                                      07.80.02.215,756הצעות מחיר/מסגרת זמןמאיר רוט בעמידיות דריכהרבעון 20193
                  5,756                                      07.80.02.315,756הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)שילוט מואררבעון 20193
                  5,749                                      07.80.02.455,749הצעות מחיר/מסגרת זמןאורחן מצפה הראלפרידה משוטרים מחוז ש"ירבעון 20193
                  5,733                                      07.80.02.455,733הצעות מחיר/מסגרת זמןסקורפיו שירותי משרדעיצוב גרפירבעון 20193
                  5,109                                      07.80.02.095,704מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל בגובה מחוז צפוןרבעון 20193
                  5,700                                      07.80.02.015,700מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורותרבעון 20193
                  5,700                                      07.80.02.295,700הצעות מחיר/מסגרת זמןמנהיגותהרצאהרבעון 20193
                  5,696                                      07.80.02.415,696מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  5,687                                      52.50.03.065,687מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאיריעוץ בטיחות במשטרת שפרעםרבעון 20193



                  5,675                                      07.80.02.095,675מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגן עבור אפסנאות מגרבעון 20193
                  5,674                                      07.80.02.455,675מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"ממי קר וחםרבעון 20193
                  5,675                                      07.80.02.095,675מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנן עבור חדר ישיבות בלשכת מפקד מגרבעון 20193
                  5,675                                      07.80.02.255,675הצעות מחיר/מסגרת זמןבריאות וגיהות תעסוקתית בע"מניטור סביבתי בבסיס מג"ב חרישרבעון 20193
                  3,300                                      07.80.02.385,667מפ/ מכרז פומביש.כ שירותי כללית בע"מניקיון בחירות מועד ברבעון 20193
                  5,663                                      07.80.02.455,663מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות רה"שרבעון 20193
                  5,722                                      07.80.02.315,649מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגב בית נטופה כביש 77רבעון 20193
                     -                                      07.80.02.045,628הצעות מחיר/מסגרת זמןיאיר בורגרס ברא.צהרייםרבעון 20193
                  5,616                                      07.80.02.015,616הצעות מחיר/מסגרת זמןאבנו סדנאות בישול מעשיות בע"מסדנא עבור מטה מול מטה אגרבעון 20193
                  5,616                                      07.80.02.315,616הצעות מחיר/מסגרת זמןירון לברטובסקיביצוע סדנארבעון 20193
                  5,616                                      07.80.02.455,616מפ/ מכרז פומביוידאוסטוידאו דיגיטלי כף ידרבעון 20193
                  5,616                                      07.80.02.455,616הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתחזוקת חדר כושררבעון 20193
                  5,616                                      07.80.02.455,616מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מארוחהרבעון 20193
                  5,647                                      07.80.02.455,608מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכיבוד ואורחות סדנת סנ"ציםרבעון 20193
                  5,600                                      07.80.02.455,600פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי- משל''טרבעון 20193
                  5,600                                      07.80.02.505,600מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש אוזניות עבור דוברות מ"רבעון 20193
                  5,600                                      07.80.02.415,600הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  5,595                                      07.80.02.015,595הצעות מחיר/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מרכש מדפסת מדבקותרבעון 20193
                  5,672                                      07.80.02.455,594מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרריםרבעון 20193
                  5,619                                      52.50.03.065,592מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט צור באהררבעון 20193
                  5,581                                      52.50.03.065,581מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
                  5,581                                      52.50.03.065,581מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מאל פסק עבור שיטור עירוני כפר יונהרבעון 20193
                  5,581                                      52.50.03.065,581מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מאל פסקרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.015,569הצעות מחיר/מסגרת זמןגדות-אגודה שיתופיתסיור לימודירבעון 20193
                  5,560                                      07.80.02.465,560הצעות מחיר/מסגרת זמןהמכון לחקר הרכב בע"מבדיקת רכברבעון 20193
                  5,550                                      52.50.01.205,550הצעות מחיר/מסגרת זמןאילת צנטרהובלת ארון תקשורת ע"י בעל הנכסרבעון 20193
                  5,546                                      07.80.02.315,546הצעות מחיר/מסגרת זמןסאן הייטק בע"משדרוג ערכת פריצה ליס" ש"ירבעון 20193
                  5,539                                      07.80.02.015,539מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור תחנת רמת השרוןרבעון 20193
                  5,528                                      07.80.02.255,528מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורספר - איזה האדם של פרימו לוירבעון 20193
                  5,519                                      07.80.02.455,519מפ/ מכרז פומביוידאוסטאוגרי וידאו ומצלמותרבעון 20193
                  5,584                                      07.80.02.225,513מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מימתא גליל, ראש פינהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.455,510הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א.ג'ורג' ניהול מסעדות בע"מפרידה מקצינים פורשיםרבעון 20193
                  5,369                                      07.80.02.415,506מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש טאבלטרבעון 20193
                  5,500                                      07.80.02.255,500הצעות מחיר/מסגרת זמןרייטינג אירועים בע"מיום משפחות תחנת כפר סבארבעון 20193
                  5,529                                      07.80.02.455,500מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מערכות כיבודרבעון 20193
                  5,500                                      07.80.02.255,500הצעות מחיר/מסגרת זמןיואש ואמיר ניהול בע"מיום משפחות מחוז מרכזרבעון 20193
                  5,500                                      07.80.02.255,500הצעות מחיר/מסגרת זמןקיבוץ עינתקיום יום משפחותרבעון 20193
                  5,499                                      07.80.02.255,499פו/ פטור ועדהמאיר מרכזי שירות שותפות מוגבלתקורס מנועי חיצוןרבעון 20193
                  5,499                                      07.80.02.015,499הצעות מחיר/מסגרת זמןרייזר כפר בלוםטיול רייזריםרבעון 20193
                  5,499                                      07.80.02.275,499הצעות מחיר/מסגרת זמןקשת מערכות שערים מקבוצת גורן בע"תיקון מחסום  זרוע בתחנת חדרהרבעון 20193
                  5,499                                      07.80.02.255,499הצעות מחיר/מסגרת זמןרבידים המרכז לחינוךימי עיון לקורס מ"כיםרבעון 20193
                  5,260                                      07.80.02.415,496מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכיםרבעון 20193
                  5,494                                      07.80.02.255,494מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתיום משפחות תחנת נתניהרבעון 20193
                  5,361                                      07.80.02.415,487מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסתרבעון 20193
                  5,319                                      07.80.02.415,487מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
                  5,319                                      07.80.02.415,487מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
                  5,319                                      07.80.02.415,487מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
                  5,322                                      07.80.02.415,479מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
                  5,278                                      07.80.02.015,479מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
                  5,464                                      52.50.01.065,464מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסהרבעון 20193
                  5,460                                      07.80.02.255,460מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"מהסעיםרבעון 20193
                  2,067                                      07.80.02.225,443מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתיקון קודנים+2 מצלמות יחידת להברבעון 20193
                  5,435                                      07.80.02.455,435הצעות מחיר/מסגרת זמןארליך מעבדות בע"מציוד מ"ט לימ"ררבעון 20193
                  5,429                                      07.80.02.455,429מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"משי לשוטרי תחנת בנימיןרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.015,428מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות עבור תחנת חיפהרבעון 20193
                  5,414                                      07.80.02.015,414מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתיום משפחות מרחב שרוןרבעון 20193
                  5,400                                      07.80.02.455,400הצעות מחיר/מסגרת זמןשוט פתרונות בע"מציוד עזר עבור יס"מ מנשהרבעון 20193
                  5,400                                      07.80.02.015,400פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  5,400                                      07.80.02.415,400מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20193
                  5,387                                      07.80.02.225,387מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מאוגרי וידאורבעון 20193
                  5,387                                      07.80.02.455,387מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מאוגר וידאו ונתב תקשורתרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.455,386הצעות מחיר/מסגרת זמןאשכנזי ניר ניסיםכלכלה יום משפחותרבעון 20193
                  5,382                                      52.50.01.055,382הצעות מחיר/מסגרת זמןששון רונית- פיתוח ארגוני והדרכההרצאהרבעון 20193
                  5,401                                      07.80.02.255,380מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)עמדות הנצחהרבעון 20193
                  5,370                                      52.50.01.055,370הצעות מחיר/מסגרת זמןגליקום שווק בעמרכש אל פסקרבעון 20193
                  5,421                                      52.50.01.055,357מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכסאותרבעון 20193
                  5,355                                      07.80.02.255,355הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה למרכזי תרבות וספורטיום משפחהרבעון 20193
                  5,353                                      52.50.01.205,353הכ / התחייבות כספיתהרשות הארצית לכבאות והצלהאגרת בטיחות אש ביקורת ציוד מקרקעין בתחנת מודיעיןרבעון 20193
                  5,353                                      07.80.02.455,353הצעות מחיר/מסגרת זמןקופמה ישראל בע"ממכונות קפה למרחב גלילרבעון 20193
                  5,425                                      07.80.02.455,349מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסציוד משקירבעון 20193
                     -                                      07.80.02.455,341מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה יום משפחותרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.255,318הצעות מחיר/מסגרת זמןהבריכה שלי לוקה ברשירותי בריכה- יום משפחות תחנת עירוןרבעון 20193
                  5,312                                      07.80.02.015,312הצעות מחיר/מסגרת זמןחכמת הבורקס - גבינאז'כיבוד ליום יחידהרבעון 20193
                  5,312                                      07.80.02.315,312מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתפעול ייעודי לטובת שוטרי מערך החירוםרבעון 20193
                  5,312                                      07.80.02.315,312מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכות דשרבעון 20193
                  5,300                                      07.80.02.015,300פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  5,300                                      07.80.02.255,300הצעות מחיר/מסגרת זמןמאור יפרח - שרי מורהפעלה ליום משפחותרבעון 20193
                  4,500                                      07.80.02.295,299מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מאוטובוסרבעון 20193
                  5,289                                      07.80.02.455,289מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מוסט למפקדרבעון 20193
                  5,288                                      07.80.02.455,288הצעות מחיר/מסגרת זמןדי וי דיגיטל ויז'ן בע"ממצלמות דרך לימ"ררבעון 20193
                  5,273                                      07.80.02.095,282מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל בבה"ד מג"ב - רבעון 20193
                  5,280                                      07.80.02.015,280הצעות מחיר/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מכרטיסים מגנטים למתנדביםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.015,265הצעות מחיר/מסגרת זמןקדר-אגודה שיתופית להתיישבות בע"מיום משפחות חשבות 2019רבעון 20193
                  5,265                                      07.80.02.465,265הצעות מחיר/מסגרת זמןאגד הסעים בע"מבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20193
                  3,510                                      07.80.02.455,265מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהלימודי נהיגה לבקרי רישוי ואבטחהרבעון 20193
                  5,265                                      07.80.02.255,265הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה למרכזי תרבות וספורטיום משפחות בברכה תחנת לב תרבעון 20193
                  5,265                                      07.80.02.255,265פמ/ פטור מרו"מדוד דרעימפגשרבעון 20193
                  5,265                                      07.80.02.255,265הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת לדעת בע''מהרצאהרבעון 20193
                  5,265                                      07.80.02.315,265הצעות מחיר/מסגרת זמןקרייזי בלון קידום מכירותבלונים ליום ילק"מ נהריהרבעון 20193
                  5,265                                      07.80.02.015,265הצעות מחיר/מסגרת זמןבו בזמן - טלי סגלסדנארבעון 20193
                  5,265                                      07.80.02.015,265הצעות מחיר/מסגרת זמןגבע עוז- איבנט פלוסהנחיית סיור לימודירבעון 20193
                  5,318                                      07.80.02.315,265מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהלימודי נהיגה דו גלגלי תחנת חדרהרבעון 20193
                  5,265                                      52.50.01.055,265הצעות מחיר/מסגרת זמןזיו גלעדסדנארבעון 20193



                  5,265                                      07.80.02.455,265הצעות מחיר/מסגרת זמןגפן שירותיםעבודת בינוירבעון 20193
                  5,279                                      52.50.01.055,253מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכסאותרבעון 20193
                  5,068                                      07.80.02.095,244מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור חדר ממ"ז דרוםרבעון 20193
                  4,702                                      07.80.02.095,238מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש  מזגן עבור בית כנסת בית ליאלרבעון 20193
                  5,220                                      07.80.02.015,220פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  4,314                                      07.80.02.455,213מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט חדר ישיבות את"ן מחוז שרבעון 20193
                  5,212                                      07.80.02.015,212מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20193
                     -                                      07.80.06.065,203מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה אוקטביהרבעון 20193
                     -                                      07.80.06.065,203מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 אוקטביהרבעון 20193
                  5,200                                      07.80.02.295,200הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז המבקרים לגעת בנצח בע"מארוחת צהריים - סיור סליחות אהרבעון 20193
                  5,200                                      07.80.02.095,200הצעות מחיר/מסגרת זמןויבנטה אלוןתיקון ושאיבה בור ביוב במג"ב אילתרבעון 20193
                  5,195                                      07.80.02.415,195מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  5,195                                      52.50.01.035,195מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  5,180                                      07.80.02.015,180הצעות מחיר/מסגרת זמןמאפיית שיפון פלוסארוחת בוקר לסיור לימודי חשבות רבעון 20193
                  5,175                                      07.80.02.015,175הצעות מחיר/מסגרת זמןטרקטורוני דישון בע"מסיור לימודירבעון 20193
                  5,148                                      52.50.01.055,148מח/ מכרז חשכ"ללטרא סיסטמס בע"משילוטרבעון 20193
                  5,148                                      07.80.02.015,148מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מטקס מצטייניםרבעון 20193
                  5,108                                      07.80.02.015,145מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגלימשאית לפינוי פסולת מטא"ררבעון 20193
                  5,139                                      52.50.03.065,139מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  5,137                                      07.80.02.465,137מפ/ מכרז פומביאביזר סנטר סחר 2002 בע"מווילונות עבור ימת"א כרמל זכרון יעקברבעון 20193
                  5,130                                      07.80.02.015,130הצעות מחיר/מסגרת זמןאלירן הפקות -רחל שביוןהפעלת מתנפחים עבור יום משפחות עירוןרבעון 20193
                  5,016                                      07.80.02.415,129מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשב+הרחבהרבעון 20193
                  5,111                                      07.80.02.015,111הצעות מחיר/מסגרת זמןטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מלדרמן ופנסרבעון 20193
                  3,203                                      07.80.02.015,108מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברי מתנה - תחנת חיפה + רבעון 20193
                     -                                      52.50.01.055,101מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעים של קורס עתודה פיקודית לסמינר תרבעון 20193
                  5,099                                      07.80.02.015,100הצעות מחיר/מסגרת זמןניהול מסעדות בע"מ 443ארוחה במסעדהרבעון 20193
                  5,092                                      07.80.02.455,092מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"משוברים למצטייניםרבעון 20193
                  5,090                                      07.80.02.415,090מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מתיקון מדפסותרבעון 20193
                  5,087                                      07.80.02.455,087הצעות מחיר/מסגרת זמןיזמות בספורט ב.ג.אביזרי ספורוטרבעון 20193
                  5,005                                      07.80.02.315,077מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מחדר נשק תחנת רמלהרבעון 20193
                  5,076                                      07.80.02.315,076מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש 2 מכשירי סלולאר יח' מורבעון 20193
                     -                                      07.80.02.615,046מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קיה סיד 5 דלתותרבעון 20193
                  5,031                                      07.80.02.465,031מח/ מכרז חשכ"ללטרא סיסטמס בע"משלטרבעון 20193
                  5,031                                      07.80.02.255,031הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון מכשיר ריצהרבעון 20193
                  5,031                                      07.80.02.255,031הצעות מחיר/מסגרת זמןלבטח הנדסה ובטיחותתכנית בטיחות לאירוע גמלאים מחוזירבעון 20193
                  5,031                                      07.80.02.015,031מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מארוחת ערב +כיבודרבעון 20193
                  5,029                                      07.80.02.275,029מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכש סבוניות למקלחות ושירותים מבנה שרוף מכמרבעון 20193
                  5,026                                      52.50.03.065,026מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"ממדידה להיתר רישוי ת.תדלוק תחנת כפרבעון 20193
                  5,026                                      52.50.03.065,026מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מייעוץ מודד להיתר מבנה נטוי קריית גתרבעון 20193
                  5,004                                      07.80.02.015,004הצעות מחיר/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלסיכות לשרוךרבעון 20193
                  4,044                                      07.80.02.295,003הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ע. פטרוזיליה בע"מארוחהרבעון 20193
                  4,999                                      52.50.01.205,001מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל ותשתיות ביומן מחוז חוףרבעון 20193
                  5,000                                      07.80.02.455,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיקבי ארזה ת.ר.ז. בע"משי ראש השנה תמ"ארבעון 20193
                  5,000                                      07.80.02.015,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחוות הרוכבים בע"מסיור לימודי קורס חקירותרבעון 20193
                  5,000                                      07.80.02.015,000הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ל.מ סייטה בע'מכלכלהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.455,000מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מערב יחידה מערך אכיפה-תשורותרבעון 20193
                  5,000                                      07.80.02.255,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחופש נופש מועדון ספורט פרדסייהיום משפחות תחנת קדמה- בריכהרבעון 20193
                  5,000                                      07.80.02.255,000הצעות מחיר/מסגרת זמןזה מה יש בשרון בע"משרותי בריכה יום משפחות מטה מחוזרבעון 20193
                  5,000                                      07.80.02.415,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
                  5,000                                      07.80.02.255,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמעלה הדר בע"מקיום יום משפחותרבעון 20193
                  2,375                                      07.80.02.575,000מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעים לטיול אגפירבעון 20193
                  5,000                                      07.80.02.255,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקיבוץ גבעת חיים מאוחד  יום משפחותרבעון 20193
                  5,000                                      07.80.02.015,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  4,300                                      07.80.02.455,000הצעות מחיר/מסגרת זמןא.מ.ן שרותי מזון בע"מכלכלהרבעון 20193
                  5,000                                      07.80.02.015,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי לינה + אוטובוס אתרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.015,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסינמטק ת"אשכירת אולםרבעון 20193
                  4,993                                      07.80.02.315,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות תשתית חשמל למחסום בבהרבעון 20193
                  4,999                                      07.80.02.024,999הצעות מחיר/מסגרת זמןדי.דיפנס ר.ד. בע"משירותי תפירהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.314,998הצעות מחיר/מסגרת זמןי.מ תעשיות פנליםפנל מתקפל לאימון שוטריםרבעון 20193
                  4,996                                      07.80.02.454,996הצעות מחיר/מסגרת זמןדליטקסחומרי גלםרבעון 20193
                  4,996                                      07.80.02.314,996הצעות מחיר/מסגרת זמןזאוס אביב בע"מאוגדני הדרכהרבעון 20193
                  4,996                                      07.80.02.224,996הצעות מחיר/מסגרת זמןביוטסט בע"מספריי לניקוי דנ"ארבעון 20193
                  4,994                                      07.80.02.214,994הצעות מחיר/מסגרת זמןממטקס ישראל בע"ממיקרופון אקטיבי למכשיר 100רבעון 20193
                  4,989                                      07.80.02.454,989מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממחברות ועטיםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.014,987פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מטה מרחב חברוןרבעון 20193
                  4,776                                      07.80.02.314,983מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מסככה עבור חבלה מסוביםרבעון 20193
                  4,980                                      07.80.02.014,980הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיגו סוכנויות בע"מרכש מכונות אספרסו לבסיס הפעלה ממתנדבים מגרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.454,979פו/ פטור ועדההליקון כנעןכנס חטיבהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.614,978מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 יאריסרבעון 20193
                  4,832                                      07.80.02.014,975מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון מש"ק בת יםרבעון 20193
                  4,973                                      07.80.02.314,973הצעות מחיר/מסגרת זמןבריח סדן תעשיית כספות ומיגון בע"מארון נשקרבעון 20193
                  4,969                                      07.80.02.464,969מפ/ מכרז פומביאביזר סנטר סחר 2002 בע"מווילונות עבור ירוחם מתנא דרוםרבעון 20193
                  3,704                                      07.80.02.294,946מש/ מכרז שב"סספר לכל שיווק והפצה בע"מספררבעון 20193
                  4,946                                      52.50.01.034,946מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשברבעון 20193
                  4,914                                      07.80.02.254,914הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר רבינוביץ - ממגנט ליאירועי חול המועד סוכות- צילום ימים פתוחירבעון 20193
                  4,914                                      07.80.02.014,914מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקרמקול בלוטוס עבור עוטף י-םרבעון 20193
                  4,914                                      07.80.02.014,914הצעות מחיר/מסגרת זמןזאן כרטיסים בע"מטיול יחידהרבעון 20193
                  4,914                                      07.80.02.454,914הצעות מחיר/מסגרת זמןד"ר אלעד שגבסדנהרבעון 20193
                  4,914                                      07.80.02.214,914הצעות מחיר/מסגרת זמןי.ברום ביח"ר לאריגים בע"מפלנליתרבעון 20193
                  4,914                                      07.80.02.254,914הצעות מחיר/מסגרת זמןמלונות פתאל תל אביב - לאונרדו בזלסדנה למרחב שומרוןרבעון 20193
                  4,914                                      07.80.02.014,914הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב מוני בע"מתשורה לראש השנהרבעון 20193
                  4,913                                      07.80.02.514,913מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלעבודות חשמל דמ"ש מטא"ר מזרבעון 20193
                  4,908                                      07.80.02.504,908הצעות מחיר/מסגרת זמןטים ציוד טלויזיהקיט + מיקרופוןרבעון 20193
                  4,900                                      07.80.02.254,900הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ד. מכונים להכשרהקורס מנעולןרבעון 20193
                  4,900                                      07.80.02.254,900הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ד. מכונים להכשרהקורס מנעולנותרבעון 20193
                  4,893                                      07.80.02.014,893מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20193
                  4,890                                      07.80.02.014,890הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת טשקנט- סבטלנה ויעקב חיכלכלהרבעון 20193
                  4,867                                      07.80.02.314,867הצעות מחיר/מסגרת זמןרם ציוד לבעלי חיים בע"מאבוס מתכתרבעון 20193
                  4,742                                      52.50.03.064,860מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20193
                  4,844                                      07.80.02.454,844הצעות מחיר/מסגרת זמןשמש עמית ו/או טל טליה ALLMART פתרותשורהרבעון 20193
                  4,902                                      52.50.03.064,839מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפרוייקט שד"ת רמון- חדר תדריכים רמוןרבעון 20193
                  4,902                                      52.50.03.064,839מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפרוייקט שד"ת נתבג- חדר סיירים נתבגרבעון 20193
                  4,834                                      07.80.02.294,834מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןרכש מאוורר / מצנן תעשייתי עבור טקסיםרבעון 20193



                  4,822                                      07.80.02.454,822מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשברבעון 20193
                  4,820                                      07.80.02.464,820הצעות מחיר/מסגרת זמןסיגנל מערכות שלוט בע''מפודיום מתכתרבעון 20193
                  4,667                                      07.80.02.414,806מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
                  4,686                                      07.80.02.414,806מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
                  4,655                                      07.80.02.414,806מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
                  4,671                                      07.80.02.414,806מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכי מחשברבעון 20193
                  4,802                                      07.80.02.454,802מפ/ מכרז פומביוידאוסטוידאו דיגיטלי, טייפ מנהלים ואוגרי וידאורבעון 20193
                  4,800                                      07.80.02.314,800הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מסדנה מקצועית אג"מרבעון 20193
                  4,492                                      07.80.02.414,800מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20193
                  4,797                                      07.80.02.014,797הצעות מחיר/מסגרת זמןטרק ים אכזיבשייט בטרק ים אכזיב עבור פלוגה לרבעון 20193
                  4,797                                      07.80.02.504,797הצעות מחיר/מסגרת זמןטים ציוד טלויזיהתיקרבעון 20193
                  4,797                                      52.50.01.054,797מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20193
                  4,797                                      07.80.02.224,797מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20193
                  4,797                                      07.80.02.224,797הצעות מחיר/מסגרת זמןרניום בע"מסטריאו מיקרוסקופרבעון 20193
                  4,841                                      52.50.03.064,797מש/ מכרז שב"סתעשיות פולימרים זיקיםמזרונים עבור פר' מודיעיןרבעון 20193
                  4,785                                      07.80.02.454,785מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורה לראש השנה יאחב"לרבעון 20193
                  4,778                                      07.80.02.224,774מפ/ מכרז פומבירותם בטיחות בע"מנשמיותרבעון 20193
                  4,774                                      07.80.02.014,774הצעות מחיר/מסגרת זמןפלקסמור מסחר בע"מתיקיםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.314,768מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מערב יחידה מערך אכיפה-תשורותרבעון 20193
                  4,768                                      07.80.02.314,768הצעות מחיר/מסגרת זמןעופר שערים אוטומטיים בע"משער מחסום חשמלי עבור בהרבעון 20193
                  4,825                                      07.80.02.314,764מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת וידאופון בפשפש תחנת מעלות תרשיחארבעון 20193
                  4,749                                      07.80.02.254,750הצעות מחיר/מסגרת זמןאלומה ים (1993) בע"משירותיהשכרת ספינת מפרש לקורס שיטור ימירבעון 20193
                  4,678                                      52.50.03.064,747מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםנתביםרבעון 20193
                  4,739                                      07.80.02.014,739הצעות מחיר/מסגרת זמןמשואה למלונאות ונופש בע"מ (מלון  יהיום עיוןרבעון 20193
                  4,733                                      07.80.02.014,733מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מהזמנת כרטיסים וגלילי הדפסה עבור מתנדבים מחוז צפוןרבעון 20193
                  4,727                                      07.80.02.454,727הצעות מחיר/מסגרת זמןנ.א. אשר בע"מארונות למחוז צפוןרבעון 20193
                  4,724                                      07.80.02.014,725פו/ פטור ועדהר.ש.מ. ספורט ובריאותכושררבעון 20193
                     -                                      07.80.02.454,717מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלהרבעון 20193
                  4,709                                      07.80.02.454,709מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלה יום משפחות תמ"ארבעון 20193
                  4,765                                      07.80.02.314,703מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממש"ק אדםרבעון 20193
                  4,680                                      07.80.02.014,680הצעות מחיר/מסגרת זמןפסגות מאך- בניהו ברוכיםהופעת אומן - תחנת זבולוןרבעון 20193
                  3,931                                      07.80.02.014,680מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מארוחת צהריים וכיבוד בוקר בביקור סמפכרבעון 20193
                  4,680                                      07.80.02.454,680מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה יום משפחות תחנת בנימיןרבעון 20193
                  4,680                                      07.80.02.094,680הצעות מחיר/מסגרת זמןמפעלי גיא צרפתי בע"מתיקון דחסנית בבסיס מצודת אדומים רבעון 20193
                  4,680                                      07.80.02.464,680הצעות מחיר/מסגרת זמןמיטב- ציוד משרדילוח מהנדסרבעון 20193
                  4,680                                      52.50.01.054,680מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20193
                  4,680                                      07.80.02.294,680הצעות מחיר/מסגרת זמןספוטרנד דיגיטל בע"מהרצאהרבעון 20193
                  4,680                                      07.80.02.014,680מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20193
                  4,680                                      07.80.02.014,680הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז המרצים לישראל בע"ממרצה לערב יחידהרבעון 20193
                  4,680                                      07.80.02.414,680מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  4,674                                      07.80.02.314,674הצעות מחיר/מסגרת זמןאשדוד ים בע"מהזמנת גלגלי הצלה ופלטפורמה מזח צףרבעון 20193
                  4,766                                      07.80.02.314,673מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון סייבר סלמה תל אביברבעון 20193
                     -                                      07.80.02.614,670מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 3 פקנטורבעון 20193
                  4,665                                      07.80.02.254,665הצעות מחיר/מסגרת זמןאלמקיס מירב שובל יםקורס משיט לימאירבעון 20193
                     -                                      07.80.02.014,655פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי תחנת מודיעין לינהרבעון 20193
                  4,644                                      07.80.02.454,644מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהציוד תפעולירבעון 20193
                     -                                      07.80.02.454,625הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.א.ב. ייצור וייבואשובר חלונות עבור מחוז חוףרבעון 20193
                     -                                      07.80.06.064,615מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן C4רבעון 20193
                     -                                      07.80.06.064,615מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן פיקאסורבעון 20193
                  4,431                                      52.50.01.044,602מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשברבעון 20193
                  4,600                                      07.80.02.014,600הצעות מחיר/מסגרת זמןשרותי חוף חנניה בע"םפעילות גיבושרבעון 20193
                  4,417                                      07.80.02.454,600מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20193
                  4,599                                      07.80.02.454,599מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  4,585                                      07.80.02.454,585הצעות מחיר/מסגרת זמןעמית מסיכה - ע.מ.מ מזנוניםקייטרינג צהרים יום משפחותרבעון 20193
                  4,579                                      07.80.02.254,579הצעות מחיר/מסגרת זמןחברה לפיתוח אלפי מנשההשכרת מתחם בריכה לים משפחות שומרוןרבעון 20193
                  4,575                                      07.80.02.014,575הצעות מחיר/מסגרת זמןבבג'נוב רפאל בע"מ (רפאל אירועים)ארוחה במסעדהרבעון 20193
                  4,575                                      07.80.02.014,575הצעות מחיר/מסגרת זמןעזרא בשר וארועים בע"מסיור סליחותרבעון 20193
                  4,467                                      07.80.02.304,573מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
                  4,471                                      07.80.02.414,573מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
                  4,482                                      07.80.02.414,573מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
                  4,567                                      07.80.02.314,567מש/ מכרז שב"סא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"ממידוף יחידת מו"מרבעון 20193
                  4,563                                      07.80.02.254,563הצעות מחיר/מסגרת זמןמגן אופטיק בעממשקפי מגן ירירבעון 20193
                  4,563                                      52.50.03.064,563מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  4,563                                      07.80.02.214,563הצעות מחיר/מסגרת זמןוידאוסטמצלמת קסדה יום/לילה TACHYON OPS HDרבעון 20193
                  4,551                                      07.80.02.014,551הצעות מחיר/מסגרת זמןענבר דפוס משיפנסיםרבעון 20193
                  4,545                                      07.80.02.314,545מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מססלים מחוז ש"ירבעון 20193
                  4,545                                      07.80.02.314,545מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מסרטי סימוןרבעון 20193
                  4,544                                      07.80.02.254,544מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממכונות גריסהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.014,540מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות לחג עבור תחנת עכורבעון 20193
                  4,539                                      07.80.02.414,538הצעות מחיר/מסגרת זמןד.מ. 3000 הנדסה בע"ממקרופוןרבעון 20193
                  4,517                                      07.80.02.094,517מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי גינון ועבודהרבעון 20193
                  4,505                                      07.80.02.254,505הצעות מחיר/מסגרת זמןפאסט רופסדנת שטחרבעון 20193
                  4,505                                      07.80.02.454,505מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורה לר' השנהרבעון 20193
                  4,500                                      07.80.02.014,500הצעות מחיר/מסגרת זמןקדר-אגודה שיתופית להתיישבות בע"מיום מפקדיםרבעון 20193
                  4,500                                      07.80.02.014,500הצעות מחיר/מסגרת זמןניסים דיין הפקות שרותיערב יחידה מתנדבי רחובות- רבעון 20193
                  4,500                                      07.80.02.254,500פו/ פטור ועדהיד ושםהצגה - סיכום משלחת מאירבעון 20193
                  4,500                                      07.80.02.454,500הצעות מחיר/מסגרת זמןסוככי השרון (סיבט) בע"מסוכך הצללהרבעון 20193
                  4,500                                      07.80.02.014,500הצעות מחיר/מסגרת זמןיואש ואמיר ניהול בע"מיום משפחות מחוז מרכזרבעון 20193
                  4,500                                      07.80.02.014,500הצעות מחיר/מסגרת זמןצ'קולולו הפקות- בן לולו איציק ג'קיאומן אורחרבעון 20193
                  4,500                                      07.80.02.014,500הצעות מחיר/מסגרת זמןסט-אפ יעוץ אימון ופיתוח בע''מסדנת OTDרבעון 20193
                  4,500                                      07.80.02.014,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאוריוניהשייטרבעון 20193
                  4,500                                      07.80.02.014,500הצעות מחיר/מסגרת זמןהילה גלסרמופערבעון 20193
                  4,500                                      07.80.02.414,500מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  4,500                                      07.80.02.254,500הצעות מחיר/מסגרת זמןבכר ביין יעלעמדת גרפיטירבעון 20193
                  4,498                                      07.80.02.454,498הצעות מחיר/מסגרת זמןקדר-אגודה שיתופית להתיישבות בע"מיום משפחות ימ"ררבעון 20193
                  4,495                                      07.80.02.454,495מח/ מכרז חשכ"לצילומעתיק בעממכונת צילוםרבעון 20193
                  4,495                                      07.80.02.014,495מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתיום משפחות תחנת רמלה-כלכלהרבעון 20193
                  4,484                                      07.80.02.414,483מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  4,475                                      07.80.02.014,475הצעות מחיר/מסגרת זמןאסף אספרסו בר בע"מ -קפיתארוחהרבעון 20193
                  4,464                                      07.80.02.314,464מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מהתקנת נקודות תקשורת פסיבית תחנת מסוביםרבעון 20193
                  4,446                                      07.80.02.224,446הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ש תעשיות אקולוגיה ישראל (2000) בעפינוי פסולתרבעון 20193
                  2,924                                      07.80.02.254,446הצעות מחיר/מסגרת זמןעידן השרון (2011) בע"מחזנים לחגיםרבעון 20193
                  4,437                                      07.80.02.454,437הצעות מחיר/מסגרת זמןפיליפ בנטהרצאות לסדנת חקירותרבעון 20193



                  4,434                                      07.80.02.014,434מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20193
                  4,427                                      07.80.02.314,427הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטיקל טי סי בע"מסדנא פרוייקט שחקים אור עקיבארבעון 20193
                  4,481                                      52.50.03.064,424מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מלשכת ראש אמ"ש ירושליםרבעון 20193
                  4,410                                      07.80.02.014,410הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א אגמי בע"מארוחת צהריים במהלך סיוררבעון 20193
                  4,406                                      07.80.02.314,406הצעות מחיר/מסגרת זמןאוהב ציון בע"מכספותרבעון 20193
                  4,400                                      52.50.01.084,400מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
                  4,400                                      07.80.02.454,400מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה - משפחות שכולותרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.454,400מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מערכות כיבודרבעון 20193
                  3,739                                      07.80.02.294,399הצעות מחיר/מסגרת זמןק.ש.מ. שיווק ונופשלינהרבעון 20193
                  4,371                                      07.80.02.454,371מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמדפים שוניםרבעון 20193
                  4,368                                      07.80.02.504,368הצעות מחיר/מסגרת זמןארליך מעבדות בע"מסוללותרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.014,368הצעות מחיר/מסגרת זמןיאיר בורגרס ברא.צהרייםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.454,366פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהערב יחידה יס"מרבעון 20193
                  4,419                                      07.80.02.224,362מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכות אבטחה במתח נמוךרבעון 20193
                  4,361                                      07.80.02.464,352מפ/ מכרז פומביאוסטרו חייםתג יחידהרבעון 20193
                  4,080                                      07.80.02.094,341מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"מחזוקת גנראטור בשטח אש במכמשרבעון 20193
                  4,338                                      07.80.02.314,338מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמערפל מים תעשייתירבעון 20193
                  4,418                                      07.80.02.454,333מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתוספת חיישן קרבה מחוז דרוםרבעון 20193
                  4,331                                      07.80.02.414,331הצעות מחיר/מסגרת זמןסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש טאבלטיםרבעון 20193
                  4,329                                      07.80.02.314,329הצעות מחיר/מסגרת זמןד"ר דוד יוסיאןקורסרבעון 20193
                  4,329                                      07.80.02.014,329הצעות מחיר/מסגרת זמןלוי אלי - גסטרו לויכירת גזרבעון 20193
                  4,218                                      07.80.02.304,325מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
                  4,320                                      07.80.02.414,320מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20193
                  4,382                                      07.80.02.454,317מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"משירות תיקון אוהלי חפ"קרבעון 20193
                  4,310                                      52.50.01.054,310הצעות מחיר/מסגרת זמןהעולם המופלא הפקות ואירועיםמתנפחים ליום משפחותרבעון 20193
                  4,300                                      07.80.02.014,300מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרתשורהרבעון 20193
                  4,350                                      07.80.02.314,294מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאזעקה למשק פסגת זאב ירושליםרבעון 20193
                  4,281                                      07.80.02.014,281פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםיום השוטר תחנת לב ת"ארבעון 20193
                  4,271                                      07.80.02.454,271מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשתיק מבצעירבעון 20193
                  4,266                                      07.80.02.504,266הצעות מחיר/מסגרת זמןבנד פרוזרוערבעון 20193
                  4,259                                      07.80.02.014,259מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות תחנת משגברבעון 20193
                  4,269                                      07.80.02.454,248מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור מחלקת קשרי חוץ לשכת סמפכרבעון 20193
                  4,240                                      07.80.02.454,240הכ / התחייבות כספיתמשרד האוצרימי השתלמות לחשבונאים במשרדי מממשלהרבעון 20193
                  1,170                                      07.80.02.014,222הצעות מחיר/מסגרת זמןישרש מושב עובדים להתיישבות שיתופיתיום משפחות מחוז מרכזרבעון 20193
                  4,212                                      07.80.02.254,212הצעות מחיר/מסגרת זמןסיור סיפור - כספי דיין ארזסיור למשפחות שכולותרבעון 20193
                  4,212                                      52.50.03.064,212הצעות מחיר/מסגרת זמןמשא בטוח (2001) צפון בע''מסקר סיכוניםרבעון 20193
                  4,212                                      07.80.02.254,212הצעות מחיר/מסגרת זמןדורית עוזיאלהרצאותרבעון 20193
                  4,212                                      07.80.02.454,212מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתרפיה ומסעדהרבעון 20193
                  4,212                                      07.80.02.014,212מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מתשורהרבעון 20193
                  4,212                                      07.80.02.454,212הצעות מחיר/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאהרבעון 20193
                  4,181                                      07.80.02.014,208פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  4,206                                      07.80.02.404,206הצעות מחיר/מסגרת זמןי.פוריה בע"מאנטנה GSM חוטית גמישה למכשיר רבעון 20193
                  4,201                                      07.80.02.314,201מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מרכש פריטים לרחפןרבעון 20193
                  4,200                                      07.80.02.224,200מפ/ מכרז פומבימגן אופטיק בעממשקפי בטיחותרבעון 20193
                  4,200                                      07.80.02.454,200הצעות מחיר/מסגרת זמןאלום חיפה חודדה בע"מגגוןרבעון 20193
                  4,177                                      07.80.02.574,178מש/ מכרז שב"סתריסי רפידלת אלומיניום עבור את"ן יהודהרבעון 20193
                  4,170                                      07.80.02.254,170מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחים לתחנות צפוןרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.014,165פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  3,930                                      07.80.02.314,151מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת וידאופון בפשפש התחנהרבעון 20193
                  4,142                                      07.80.02.224,142מפ/ מכרז פומביצחובויסיכות לדסקאיםרבעון 20193
                  4,050                                      07.80.02.414,139מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשב ניידרבעון 20193
                  3,761                                      07.80.02.454,137מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מרכש טונריםרבעון 20193
                  4,130                                      07.80.02.414,130מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  4,130                                      07.80.02.454,130הצעות מחיר/מסגרת זמן מלונות אפריקה ישראל בע"מ - ים המלחארוחת צהרייםרבעון 20193
                  4,125                                      07.80.02.454,125הצעות מחיר/מסגרת זמןאורטל תיירות ונופש בע"מסיור לימודי מרחב כנרתרבעון 20193
                  4,125                                      07.80.02.254,125הצעות מחיר/מסגרת זמןהאוניברסיטה העבריתאירוח סדנארבעון 20193
                  4,125                                      07.80.02.254,125הצעות מחיר/מסגרת זמןהאוניברסיטה העבריתאירוח סדנארבעון 20193
                  4,104                                      07.80.02.464,104מפ/ מכרז פומביאביזר סנטר סחר 2002 בע"מווילונות עבור ימת"א שרון כ"סרבעון 20193
                  4,104                                      07.80.02.254,104פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי ימ"ררבעון 20193
                  4,095                                      07.80.02.104,095מפ/ מכרז פומבירדלר בעמתיקון שקע טעינה קופץ חפ"ק אילתרבעון 20193
                  4,095                                      07.80.02.254,095הצעות מחיר/מסגרת זמןבר נחום יוסףסדנארבעון 20193
                  4,095                                      07.80.02.214,095הצעות מחיר/מסגרת זמןאיטייפ-אומניטק בע"מתרגום מעברית לאנגליתרבעון 20193
                  4,095                                      07.80.02.254,095הצעות מחיר/מסגרת זמןעידו אהוד ו/או רבקה - קייטנת לאהמתנפחים לימי משפחותרבעון 20193
                  4,095                                      07.80.02.014,095מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורה יום משפחותרבעון 20193
                  4,095                                      07.80.02.254,095הצעות מחיר/מסגרת זמןיובל יאיר שירליהרצאהרבעון 20193
                  4,095                                      07.80.02.454,095הצעות מחיר/מסגרת זמןעומר בורשטייןכנס תקציבאיםרבעון 20193
                  4,095                                      07.80.02.454,095מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20193
                  4,095                                      07.80.02.254,095הצעות מחיר/מסגרת זמןגיל אברהם מעשה מחשבתסדנהרבעון 20193
                  4,095                                      07.80.02.014,095מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות עבור מצטיינים ובעלי דרגות אטורבעון 20193
                  4,095                                      07.80.02.014,095מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות עבור ארוחה בוקר לצוות מוקדים באטורבעון 20193
                  4,093                                      07.80.02.014,093הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"מראפטינגרבעון 20193
                  3,970                                      07.80.02.414,093הצעות מחיר/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"מתיקון מדפסתרבעון 20193
                  4,089                                      07.80.02.314,089הצעות מחיר/מסגרת זמןריל טיים סלולר בע"מרכש עבור מובילי שחקיםרבעון 20193
                  3,585                                      07.80.02.294,085פו/ פטור ועדהסינימטק ירושליםהקרנת סרטרבעון 20193
                  4,166                                      07.80.02.104,083מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מיס"מ ירושליםרבעון 20193
                  4,083                                      07.80.02.014,083הצעות מחיר/מסגרת זמןןינוגרד חיים  (מעסים טובים)יום משפחות מרחב נתב"גרבעון 20193
                  4,081                                      07.80.02.454,081הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב מוני בע"מתשורהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.454,081פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי - תחנת זיכרון יעקברבעון 20193
                  4,078                                      07.80.02.454,078מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמחסןרבעון 20193
                  4,058                                      07.80.02.254,058הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי סי ישרא כור מערכותסדנהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.564,052אא/ אישור אוצרSAFE BOATS INTERNATIONAL LLCחלקי חילוף לספינהרבעון 20193
                  4,102                                      07.80.02.414,049מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת לב הבירה ירושליםרבעון 20193
                  4,046                                      07.80.02.414,046מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשברבעון 20193
                  4,046                                      07.80.02.414,046הצעות מחיר/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מרכש מדפסת מדבקותרבעון 20193
                  4,038                                      07.80.02.454,038מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20193
                  4,037                                      07.80.02.454,037מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לחג רוה"ש תחנת גלילותרבעון 20193
                  3,932                                      07.80.02.414,029מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20193
                  4,025                                      07.80.02.014,025פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיוררבעון 20193
                  4,698                                      07.80.02.254,025מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההסעיםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.134,023הצעות מחיר/מסגרת זמןננו ציפויים בע''מציפוייםרבעון 20193
                  4,019                                      07.80.02.014,019הצעות מחיר/מסגרת זמןווקנין יעקב ישראלתשורות עבור גדוד תלם מג"ב איורבעון 20193
                  3,540                                      07.80.02.314,015מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משער פשפש כניסה תחנת נהריהרבעון 20193
                  4,067                                      07.80.02.314,015מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מ    שער רכבים תחנת נהריהרבעון 20193



                     -                                      07.80.02.454,004הצעות מחיר/מסגרת זמןיאיר בורגרס ברא.צהרייםרבעון 20193
                  4,003                                      07.80.02.454,003מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מדוחס וידאו, מצלמת IP ונתב תקשורת סלולארירבעון 20193
                  4,001                                      07.80.02.454,001מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מהדרכה למחוז דרום ומג"ברבעון 20193
                     -                                      07.80.02.254,001הצעות מחיר/מסגרת זמןעל חבלים בע"מיום ספורטרבעון 20193
                  4,001                                      07.80.02.454,001מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מהדרכה למחוז ירושלים (תקציב אחרבעון 20193
                  4,001                                      52.50.01.034,001מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מהדרכה למחוז ירושלים (תקציב אחרבעון 20193
                  4,001                                      07.80.02.254,001מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מהדרכה למטיס כטבמרבעון 20193
                  4,001                                      07.80.02.254,001הצעות מחיר/מסגרת זמןידע במדיה הפקות בע"מהופעת אומןרבעון 20193
                  4,000                                      07.80.02.014,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכיבוד - משל"ט מחוז חוףרבעון 20193
                  4,050                                      07.80.02.574,000מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהיסעיםרבעון 20193
                  4,000                                      07.80.02.254,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפארק המים שפייםיום משפחות - תחנת שדותרבעון 20193
                  3,900                                      07.80.02.254,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהעמותה לפעילות קהילתיתיום משפחות תחנת קאסםרבעון 20193
                  2,883                                      07.80.02.294,000מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילאוטובוסרבעון 20193
                  4,000                                      07.80.02.454,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםיום יחידה בית באןרבעון 20193
                  4,000                                      07.80.02.454,000מפ/ מכרז פומביניין מוצרי צריכה בע"מגזיבורבעון 20193
                  4,000                                      07.80.02.254,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנעמי זייבלד אומנות בחולמופערבעון 20193
                  4,000                                      07.80.02.014,000מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"ממהנדס בודק לגנרטורים מחוז שרבעון 20193
                  3,999                                      07.80.02.453,999הצעות מחיר/מסגרת זמןניב עשת כהן ייצוג והפקה בע"מהרצאה לסדנת חקירותרבעון 20193
                  3,999                                      07.80.02.093,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאיסחרוב דוד משתלת משק 50רכישת שתילים ופרחים לגינון עבור אנדרטת מגרבעון 20193
                  3,999                                      07.80.02.253,999הצעות מחיר/מסגרת זמןיורם שדה - ש"י אלטרנטיבייום משפחות תחנת רה"ערבעון 20193
                     -                                      07.80.02.453,997הצעות מחיר/מסגרת זמןמרבד הקסמים כפר עציון בע"מקייטרינג עבור יאחב"לרבעון 20193
                  3,997                                      07.80.02.013,997מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורה כנס רק"ל מחוזירבעון 20193
                  3,996                                      07.80.02.013,996הצעות מחיר/מסגרת זמןאדיב - חולצות מודפסות בע"מסט חולצה וכובע עבודהרבעון 20193
                  3,993                                      07.80.02.313,993מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"משי לראש השנה למתנדברבעון 20193
                     -                                      07.80.02.563,985מפ/ מכרז פומביINTER VPN LLCמטף כיבוי אשרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.453,978הצעות מחיר/מסגרת זמןציפור הנפש אומנות ישראלית בע"מתשורות עבור חדרהרבעון 20193
                  3,974                                      07.80.02.253,974מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20193
                  3,957                                      07.80.02.173,957מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממסך מקליטרבעון 20193
                  3,952                                      07.80.02.313,952מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' תשתיות לתחנת מעלה אדומיםרבעון 20193
                  3,944                                      07.80.02.313,944הצעות מחיר/מסגרת זמןמאי לייט - בר אורן ו/או עמליהרכש אוזניות אלחוטירבעון 20193
                  3,940                                      07.80.02.453,940מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20193
                  3,934                                      52.50.01.203,934מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםעב' תכנון משל"ט ש"ירבעון 20193
                  3,931                                      07.80.02.013,931מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20193
                  3,931                                      07.80.02.273,931מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעאספקת מטפים צהובים עבור מחוז תרבעון 20193
                  3,680                                      07.80.02.413,928מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשב ניידרבעון 20193
                  3,469                                      07.80.02.313,910מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגליאיסוף ופינוי פסולת מתכות של רקטותרבעון 20193
                  3,900                                      07.80.02.453,900הצעות מחיר/מסגרת זמןהילה גלסררצף הפיתוח מחוז מרכז -מופע אמפרוביזציהרבעון 20193
                  3,900                                      07.80.02.253,900הצעות מחיר/מסגרת זמןקרטינג חיפה 2003 בע"מסדנת OTDרבעון 20193
                  3,900                                      07.80.02.413,900מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  3,893                                      07.80.02.093,893מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי גינוןרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.453,890מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמההקרנת סרט עבור את"ן ש"ירבעון 20193
                  3,890                                      07.80.02.013,890הצעות מחיר/מסגרת זמןתיירות מרום גולן בע"מארוחה בסיוררבעון 20193
                  3,884                                      07.80.02.413,884מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותציוד היקפי למחשבים זיכרונות ומדפסותרבעון 20193
                  3,884                                      07.80.02.293,884הצעות מחיר/מסגרת זמןאורוות הברון מרכז תיירות בע"מארוחהרבעון 20193
                  3,865                                      07.80.02.013,865הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיגו סוכנויות בע"ממכונת קפה עבור מחוז חוףרבעון 20193
                  3,862                                      07.80.02.223,862הצעות מחיר/מסגרת זמןאי.אס.אי. מכשור מדעי לישראל בע"מבקבוקוניםרבעון 20193
                  3,856                                      07.80.02.463,856מפ/ מכרז פומביביו אינסטרומנט בעמכיול תקופתירבעון 20193
                  3,853                                      07.80.02.013,853הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"משייט + פיינטבול עבור פלוגה ירבעון 20193
                  3,849                                      07.80.02.013,849מפ/ מכרז פומביורדה זבדיקו/שיא פרסומיםתשורה לטיול לאילתרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.043,837הצעות מחיר/מסגרת זמןאשכנזי ניר ניסיםכלכלה יום משפחותרבעון 20193
                  3,890                                      07.80.02.453,836מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסציוד למרכז מיוןרבעון 20193
                     351                                      07.80.02.013,835מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות מת"ח לשוטרי תחנת רחובותרבעון 20193
                  3,820                                      07.80.02.313,820הצעות מחיר/מסגרת זמןהסוכנות היהודיתיום עיוןרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.013,813הצעות מחיר/מסגרת זמןאירוח מטיילים בגלילסיור לימודירבעון 20193
                  3,732                                      07.80.02.013,803הצעות מחיר/מסגרת זמןאמנון איצקוביץמבדקי מיוןרבעון 20193
                  3,800                                      07.80.02.013,800הצעות מחיר/מסגרת זמןדרום אמריקה- עסקי מזון בע"מסדנת אוכלרבעון 20193
                  3,800                                      07.80.02.453,800מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהגיבוש סרט שיטור ימירבעון 20193
                  3,780                                      07.80.02.253,780הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה למרכזי תרבות וספורטיום משפחות -סיירתרבעון 20193
                  3,778                                      07.80.02.313,778מפ/ מכרז פומביאומוייז מערכות בע"מעבודות אלקטרוניקהרבעון 20193
                  3,763                                      07.80.02.453,763מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור אמ"ש טקטית רבעון 20193
                  3,791                                      07.80.02.013,760מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתהסעדהרבעון 20193
                  3,374                                      07.80.02.573,750מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהעברת דירהרבעון 20193
                  3,750                                      07.80.02.453,750פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי את"ל מחוזירבעון 20193
                     -                                      07.80.02.013,746הצעות מחיר/מסגרת זמןהבריכה שלי לוקה ברשירות שימוש בבריכה - תחנת באקהרבעון 20193
                  3,744                                      07.80.02.453,744הצעות מחיר/מסגרת זמןרועי תירםהנחיית כנס רפ"קיםרבעון 20193
                  3,744                                      07.80.02.093,744מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון שער לא תקין בבסיס יד מרדכירבעון 20193
                  3,740                                      07.80.02.013,740הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן גולןיום יחידה מחשרבעון 20193
                  3,734                                      07.80.02.453,734מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמעצורים לרכביםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.253,724הצעות מחיר/מסגרת זמןעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מהכנה לכשריםרבעון 20193
                  3,723                                      07.80.02.013,723הצעות מחיר/מסגרת זמןמטעמי שלמה יום טוב (2011) בע"מיום עיון חטיבתי מגזר חרדירבעון 20193
                  3,720                                      07.80.02.093,720פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מביצוע חפירה עקב קריסה במחוז שרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.453,720מפ/ מכרז פומביאלקו סינמה שותפות מוגבלתהקרנת סרט - אח"מ מחוז חוףרבעון 20193
                  3,710                                      07.80.02.253,710מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"משירותי הסעדה (בוקר+צהרייםרבעון 20193
                  3,700                                      07.80.02.013,700הצעות מחיר/מסגרת זמןים צבעים בצלחתארוחהרבעון 20193
                  3,723                                      07.80.02.453,697מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה יום משפחות מודיעין עיליתרבעון 20193
                  3,693                                      07.80.06.063,693מפ/ מכרז פומביהמרכז מרכבי נוע בעמרכש גרורים שונים ודיגומםרבעון 20193
                  3,686                                      07.80.02.253,686הצעות מחיר/מסגרת זמןמישלב קורסים בע"מקורס תחזוקאי מטפים מטלטליןרבעון 20193
                  3,685                                      07.80.02.253,685הצעות מחיר/מסגרת זמןועד מקומי רגבהשירות שימוש בבריכה - תחנת זבולוןרבעון 20193
                  3,570                                      07.80.02.413,658מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
                  3,586                                      07.80.02.413,658מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
                  3,654                                      07.80.02.013,654הצעות מחיר/מסגרת זמןשיפודי שמחה ובניו בע"מסיור לימודירבעון 20193
                  3,588                                      07.80.02.413,653מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
                  3,520                                      07.80.02.413,653מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20193
                  4,145                                      07.80.02.013,646מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"מהזמנת אוטובוסיםרבעון 20193
                  3,642                                      07.80.02.453,642הצעות מחיר/מסגרת זמןקדר-אגודה שיתופית להתיישבות בע"מיום משפחותרבעון 20193
                  3,640                                      07.80.02.253,640הצעות מחיר/מסגרת זמןקדר-אגודה שיתופית להתיישבות בע"מיום משפחותרבעון 20193
                  3,638                                      07.80.02.573,639מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"משירותי הסעותרבעון 20193
                  3,634                                      07.80.02.223,634הצעות מחיר/מסגרת זמןדאן שרותים טכנולוגייםתיקון סנסוררבעון 20193
                  3,627                                      07.80.02.253,627הצעות מחיר/מסגרת זמןאורן בליצבלאוהרצאה עבור פצועי החיילרבעון 20193
                  3,627                                      07.80.02.093,627הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א.ג שטיחן בע"מהתקנת פרקט מרח"ב נתב"גרבעון 20193
                  3,673                                      07.80.02.313,626מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגב עיירותרבעון 20193
                  3,608                                      07.80.02.093,608מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכישת מזגן למחסן לוגיסטי לטרון מורבעון 20193
                  2,772                                      07.80.02.013,600הצעות מחיר/מסגרת זמןקייקי מעיין הגושריםגיבוש יחידה עבור פלוגה ו' מגרבעון 20193



                  2,633                                      07.80.02.013,600מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מהיסעיםרבעון 20193
                  3,594                                      07.80.02.463,594הצעות מחיר/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"מעגלת שינוערבעון 20193
                  3,593                                      07.80.02.453,593הצעות מחיר/מסגרת זמןבאג מולטיסיסטםמצלמות רכב לתחנת בנימיןרבעון 20193
                  3,580                                      07.80.02.223,580מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסותרבעון 20193
                  3,580                                      07.80.02.223,580מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון 9 מגרסותרבעון 20193
                  3,557                                      07.80.02.253,557הצעות מחיר/מסגרת זמןאיצ'יבן ספורט בע"מרכש רצועות אנרטית - מחלקת כשירויות ארציתרבעון 20193
                  3,535                                      07.80.02.253,535הצעות מחיר/מסגרת זמןיגור פרי טיים בע"משימוש במתקנים- יום משפחות זכרון יעקברבעון 20193
                     -                                      07.80.02.253,534הצעות מחיר/מסגרת זמןברנר שוכמן ויויאנה נעמישירות קייטרינג - תחנת באקהרבעון 20193
                  3,487                                      07.80.02.313,510פס/ פטור סגן חשבסיגמא טקתיקון אוזניותרבעון 20193
                  3,510                                      52.50.03.063,510מש/ מכרז שב"ססנו פרופשיונל בע"מקרטונים 106 עבור פר' בית הטורקיזרבעון 20193
                  3,510                                      07.80.02.013,510הצעות מחיר/מסגרת זמןעומר בורשטייןערב הוקרה מתנדביםרבעון 20193
                  3,510                                      07.80.02.253,510הצעות מחיר/מסגרת זמןקליבר 3 בע"מהרצאה ואימוןרבעון 20193
                  3,510                                      07.80.02.463,510מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מכנס מתנדביםרבעון 20193
                  3,510                                      07.80.02.013,510מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורה לראש השנהרבעון 20193
                  3,510                                      07.80.02.013,510מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלמדליות מחוז צפוןרבעון 20193
                  3,510                                      07.80.02.293,510הצעות מחיר/מסגרת זמןנאווה מקמל עתירהרצאהרבעון 20193
                  3,510                                      07.80.02.453,510מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20193
                  3,510                                      07.80.02.213,510הצעות מחיר/מסגרת זמןל.כ.בע"מפנס ראשרבעון 20193
                  3,510                                      07.80.02.013,510הצעות מחיר/מסגרת זמןארונון מוניאומן - לערב מפקד יאח"הרבעון 20193
                  1,737                                      07.80.02.223,510מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מארוחת בוקר וצהריים בסדנאות חוסןרבעון 20193
                  3,510                                      07.80.02.013,510מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20193
                  3,510                                      07.80.02.013,510הצעות מחיר/מסגרת זמןדרור אלכסנדרפלייבק להקהרבעון 20193
                  3,500                                      07.80.02.013,500הצעות מחיר/מסגרת זמןפארק המים שפייםיום משפחות - תחנת שדותרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.013,500פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי - אח"מ + יועמ"ש מחוז חוףרבעון 20193
                  3,500                                      07.80.02.253,500הצעות מחיר/מסגרת זמןשחר רדה "עלות השחר הפקות"הופעת אמןרבעון 20193
                  3,500                                      52.50.03.063,500מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלתכנון אדריכלי עבור היתר ליביל בימרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.013,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאבנו סדנאות בישול מעשיות בע"מסדנת בישול פורום אמ"ש שרוןרבעון 20193
                  3,500                                      07.80.02.013,500הצעות מחיר/מסגרת זמןשי רום ניהול 2014יום הילדרבעון 20193
                  2,870                                      07.80.02.013,499הצעות מחיר/מסגרת זמןאקווה כיף בע"מיום כיף באקווה כיף עבור פלוגה ורבעון 20193
                  3,499                                      07.80.02.293,499הצעות מחיר/מסגרת זמןאולטרה סמארט מופעים בן בובלילמנטליסטרבעון 20193
                  3,481                                      07.80.02.093,481מח/ מכרז חשכ"לפולקובסקי בע"משילוט עבור תחנת לב הבירהרבעון 20193
                  3,463                                      07.80.02.013,480הצעות מחיר/מסגרת זמןקייקי כפר בלום שייט קייקים עבור פלוגה כ"ג מגרבעון 20193
                  3,010                                      07.80.02.253,470מפ/ מכרז פומביאלקו סינמה שותפות מוגבלתהקרנת סרט - אח"מ מחוז חוףרבעון 20193
                  3,464                                      07.80.02.413,464מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מרכש כרטיםרבעון 20193
                  3,463                                      07.80.02.413,463מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.013,456הצעות מחיר/מסגרת זמןציפור הנפש אומנות ישראלית בע"מתשורות - תחנת עירוןרבעון 20193
                  3,452                                      07.80.02.313,452הצעות מחיר/מסגרת זמןקשת מערכות שערים מקבוצת גורן בע"פס דריכה עבור שער ת. נהריהרבעון 20193
                  3,451                                      07.80.02.313,451מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהעגלות נשיאהרבעון 20193
                  3,301                                      07.80.02.413,450מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20193
                  3,444                                      07.80.02.013,444הצעות מחיר/מסגרת זמןאינגלייש קייק בע"מכיבודרבעון 20193
                  3,443                                      07.80.02.013,443מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורה לראש השנהרבעון 20193
                  3,440                                      07.80.02.453,440פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהגיבושרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.013,434פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מודיעין עיליתרבעון 20193
                  3,430                                      07.80.02.253,430הצעות מחיר/מסגרת זמןסער חי נופש ואירועים בע"משירותי בריכה- יום משפחות תחנת נהריהרבעון 20193
                  3,419                                      07.80.02.013,420הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה למרכזי תרבות וספורטיום משפחהרבעון 20193
                  3,406                                      07.80.02.453,406הצעות מחיר/מסגרת זמןהיכל היין שקד גולן בע"מתשורות ר' השנה תחנת צפתרבעון 20193
                  3,470                                      07.80.02.313,403מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מחדר נשק ימת"א תל אביברבעון 20193
                  3,398                                      07.80.02.453,398פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מטקס דרגות ראש השנה - מחוז מרכזרבעון 20193
                  3,394                                      07.80.02.453,394מפ/ מכרז פומביוידאוסטאוגרי וידאו ומצלמותרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.013,393מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןארוחת צהריים - ימ"ר חוף + רבעון 20193
                  3,393                                      07.80.02.253,393הצעות מחיר/מסגרת זמןרועי תירםסדנהרבעון 20193
                  3,393                                      07.80.02.293,393הצעות מחיר/מסגרת זמןרותם און ו/או נפךסדנארבעון 20193
                  3,393                                      07.80.02.453,393מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתיק +אוזניהרבעון 20193
                  3,393                                      07.80.02.013,393הצעות מחיר/מסגרת זמןדוד שלום /JERUSALEMFACESסיור לימודירבעון 20193
                  3,383                                      07.80.02.013,383מפ/ מכרז פומבינאומבורג ודרורי בע"מתשורותרבעון 20193
                  3,381                                      07.80.02.013,381הצעות מחיר/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבהדפסת חוברת מאמריםרבעון 20193
                  3,381                                      07.80.02.253,381הצעות מחיר/מסגרת זמןתמי אילוןסופרויז'ןרבעון 20193
                  3,375                                      07.80.02.013,375הצעות מחיר/מסגרת זמןגלריה מור - איתח אליהומסגור לתעודות מחוז מרכזרבעון 20193
                  3,375                                      07.80.02.253,375הצעות מחיר/מסגרת זמןפיצה שמשמגשי פיצהרבעון 20193
                  3,370                                      07.80.02.013,370מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20193
                  3,326                                      52.50.03.063,368מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20193
                  3,277                                      07.80.02.413,364מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
                  3,351                                      52.50.03.063,351מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"ממדידת יומן עבור תכנון חדש תחנת תרבעון 20193
                  3,351                                      52.50.01.203,351מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"ממדידה עבור היתר ליביל בימ"רבעון 20193
                  3,339                                      07.80.02.423,339הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת שף 1868 הפקות ארועים בע"מארוחת ערברבעון 20193
                  2,065                                      07.80.02.253,335מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהסעיםרבעון 20193
                  3,345                                      07.80.02.453,331מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"מרכש מכשיר תמי 4 וערכות אחריות לשלושה מכשירים ישניםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.253,327הצעות מחיר/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מהקלטת דיסק - תזמורת מ''ירבעון 20193
                  3,305                                      07.80.02.013,305מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור נק' באקה אל גרביהרבעון 20193
                  3,300                                      07.80.02.253,300מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מיום משפחות מרחב נתב"גרבעון 20193
                  3,300                                      07.80.02.313,300הצעות מחיר/מסגרת זמןפלפל דיי ג'יי/קיסוס משההפעלה עבור יום ילק"מ ת.נהריהרבעון 20193
                  2,730                                      07.80.02.293,300הכ / התחייבות כספיתמשרד ראש הממשלהביקור משלחת בין משרדית לוושינגטון ארהרבעון 20193
                  3,300                                      07.80.02.223,300פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מציוד לאירוערבעון 20193
                  3,299                                      07.80.02.253,299הצעות מחיר/מסגרת זמןישראל סינגרהדרכותרבעון 20193
                  3,118                                      07.80.02.413,298מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכיםרבעון 20193
                  3,160                                      07.80.02.413,298מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכיםרבעון 20193
                  3,167                                      07.80.02.413,298מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכיםרבעון 20193
                  3,297                                      07.80.02.223,297הצעות מחיר/מסגרת זמןאגנטק 1987 בעמתאורת צדרבעון 20193
                  3,148                                      52.50.03.063,287מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20193
                  3,282                                      07.80.02.323,282הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטהדפסות - משלחת ספטמבר לפוליןרבעון 20193
                  3,278                                      07.80.02.453,278הצעות מחיר/מסגרת זמןשופמיינד בע''ממכונת כביסה ומייבשרבעון 20193
                  3,276                                      07.80.02.013,276הצעות מחיר/מסגרת זמןאפרת ויסמןאומן קריקטורה ליום עיון יח' מורבעון 20193
                     -                                      07.80.02.453,276הצעות מחיר/מסגרת זמןעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מהכנה לכשריםרבעון 20193
                  3,276                                      07.80.02.013,276הצעות מחיר/מסגרת זמןחברה לפיתוח אלפי מנשההשכרת מתחם בריכה לים משפחות שומרוןרבעון 20193
                  3,276                                      07.80.02.013,276מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהנהיגהרבעון 20193
                  3,274                                      07.80.02.413,274מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  3,248                                      07.80.02.093,249מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלבדיקת לוחות חשמל בנעוריםרבעון 20193
                  3,240                                      07.80.02.413,240מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20193
                  3,240                                      07.80.02.413,240מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20193
                  3,240                                      07.80.02.013,240מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.453,235הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון מכון כושר מחוז מרכזרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.253,235הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון מכון כושר מחוז מרכזרבעון 20193
                  3,229                                      52.50.01.033,229הצעות מחיר/מסגרת זמןפי.ס. גרף בע"מציוד ליום עיוןרבעון 20193



                  3,291                                      07.80.02.453,229מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור אמ"ש מחוז חוףרבעון 20193
                  3,267                                      07.80.02.113,229מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכסאותרבעון 20193
                  3,227                                      07.80.02.223,227מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20193
                  3,221                                      07.80.02.013,221הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה למרכזי תרבות וספורטיום משפחות -סיירתרבעון 20193
                  3,220                                      07.80.02.093,220מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאיריועץ בטיחות עבור מחוז ש"ירבעון 20193
                  3,218                                      07.80.02.013,218הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקיים פאסיפיק שיווקחולצות למתנדבים משלטרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.013,200הצעות מחיר/מסגרת זמןהעמותה לפעילות קהילתיתיום משפחות תחנת קאסםרבעון 20193
                  3,262                                      07.80.02.313,198מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משער כניסה מחוז דרום באר שבערבעון 20193
                  3,197                                      07.80.02.313,197מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מססל עבור אגף התנועהרבעון 20193
                  3,173                                      52.50.03.063,173מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולההתקנת כבל RF במב"ט ירושליםרבעון 20193
                  3,058                                      07.80.02.413,172מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשב ניידרבעון 20193
                  3,061                                      07.80.02.413,172מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשב ניידרבעון 20193
                  3,061                                      07.80.02.413,172מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשב ניידרבעון 20193
                  3,083                                      07.80.02.413,172מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשב ניידרבעון 20193
                  3,159                                      07.80.02.453,159הצעות מחיר/מסגרת זמןארבל שטראוס בע"מעמוד גמיש לחניהרבעון 20193
                  3,172                                      07.80.02.453,159מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקותרבעון 20193
                  3,187                                      07.80.02.453,159מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"מרכש מכשירי מים חם קר ואחזקה למשך שלוש שניםרבעון 20193
                  3,159                                      07.80.02.453,159מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"מרכש מכשירי מים חם קר ואחזקה למשך שלוש שניםרבעון 20193
                  3,187                                      07.80.02.453,159מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"מרכש מכשירי מים חם קר ואחזקה למשך שלוש שניםרבעון 20193
                  3,010                                      07.80.02.293,150הצעות מחיר/מסגרת זמןנאמנות התיאטרון הקאמרי של ת"אכרטיסים להצגהרבעון 20193
                  3,151                                      07.80.02.453,150פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמההקרנת סרט עבור מג"ב מרכזרבעון 20193
                  3,150                                      07.80.02.413,150מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאניפלאפונים למנהלת החברה ערביתרבעון 20193
                  3,147                                      07.80.02.413,147מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית מעצר פ"תרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.453,147מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתיקים מבצעים לק"שרבעון 20193
                     -                                      07.80.06.063,142מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה ספורטגרבעון 20193
                  3,139                                      07.80.02.093,139מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן לרע"ן רישוי ואבטחה מחוז מרכזרבעון 20193
                  3,139                                      07.80.02.093,139מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור מחוז מרכזרבעון 20193
                  3,139                                      07.80.02.013,139מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגן עבור תחנת אור עקיבארבעון 20193
                  3,139                                      07.80.02.093,139מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכישת מזגן לחדר תקשורת ביהרבעון 20193
                  3,139                                      52.50.03.063,139מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור את"ן ב"ד- רבעון 20193
                  3,139                                      52.50.03.063,139מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור את"ן ב"ד- רבעון 20193
                  3,139                                      07.80.02.093,139מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן למחסום רג'ררבעון 20193
                  3,139                                      52.50.01.203,139מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגן לפרויקט קנאביס מלמרבעון 20193
                  3,138                                      07.80.02.223,138פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מתחזוקת מבנים -טיפול במערכות גילוי גז מזרבעון 20193
                  3,130                                      52.50.03.063,130מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור את"ן ב"ד-מחסן טכנולוגיותרבעון 20193
                  3,130                                      52.50.03.063,130מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור את"ן ב"ד-רבעון 20193
                  3,130                                      07.80.02.273,130מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגן עבור חדר שרוף באייל רבעון 20193
                  3,108                                      07.80.02.413,108מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש תחנות עגינהרבעון 20193
                  3,100                                      07.80.02.253,100הצעות מחיר/מסגרת זמןסער חי נופש ואירועים בע"מיום משפחותרבעון 20193
                  3,095                                      52.50.01.203,095מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"משיפוץ חדר דיונים בתחנת מעלה אדומיםרבעון 20193
                  3,089                                      07.80.02.453,089מפ/ מכרז פומביאופטימיקס בע"ממצלמה CCDרבעון 20193
                  3,126                                      07.80.02.453,089מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכסאות עבור אמ"שרבעון 20193
                  3,126                                      07.80.02.453,089מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכיסאות עבור מטה מחוז דרוםרבעון 20193
                  3,089                                      07.80.02.453,089הצעות מחיר/מסגרת זמןחגור בעממנשא מיםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.043,083מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה יום משפחותרבעון 20193
                     -                                      07.80.06.063,074מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קיה פיקנטורבעון 20193
                  3,056                                      07.80.02.453,056הצעות מחיר/מסגרת זמןיתפרלמנטיי בע"משירות קייטרינג - מרחב אשררבעון 20193
                     -                                      07.80.02.013,055הצעות מחיר/מסגרת זמןבשר בנמל בע"מ - לחם בשרארוחת צהריים העצמת מערך אמרבעון 20193
                  3,042                                      07.80.02.463,042הצעות מחיר/מסגרת זמןברקום שיווק והפצה בע"ממצלמות דרךרבעון 20193
                  3,038                                      07.80.01.513,038מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנימכשירי סלולאררבעון 20193
                     -                                      07.80.02.013,035הצעות מחיר/מסגרת זמןק.ש.מ. שיווק ונופשיום משפחות יס"מ אשררבעון 20193
                  3,033                                      07.80.02.453,033מפ/ מכרז פומביוידאוסטמצלמותרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.013,013הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון לאונרדו ארט מלונות פתאליום ספורטרבעון 20193
                  3,009                                      07.80.02.453,009מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשולחנותרבעון 20193
                  3,004                                      07.80.02.453,004הצעות מחיר/מסגרת זמןעדי הפקות תשובה עדימגנטיםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.013,003הצעות מחיר/מסגרת זמןמרבד הקסמים כפר עציון בע"מקייטרינג עבור יאחב"לרבעון 20193
                  1,872                                      07.80.06.083,001הצעות מחיר/מסגרת זמןמגידו תעופה בע"מנחיתות במגידורבעון 20193
                  3,001                                      07.80.02.503,001הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מקלטותרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאלחכים - הדפסה והוצאה לאור בע"מהדפסת מחברתרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקפה מלכהכיבודרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ב.ס. סוכנויות ספורטביגוד ותיק ספורטרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעוף והודו - ברקת חנות המפעלכיבודרבעון 20193
                  2,990                                      07.80.02.413,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןריץ הפקות /הרוש חנןתשורהרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבלצר אלקטרוניקה בע"מרכיבים חשמלייםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלוקסוסשמפו מתיר קשריםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעזרא יחיא מיכאל - עגלה מתוקהיום משפחותרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה הכלכלית לפיתוחלינהרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדינה אור - קומדי בע"מהרצאהרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמידע כנסים בע"מהשתתפות בכנסרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןצלח מרכז הצבעים בע"מחומרי חשמלרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעולם הצבעים שיווק והפצה 2001 בע"מחומרי חשמלרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז לקהילה והתחדשות השכונות ברמלהכנס ממז מרכזרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.043,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאוש"ן - גנור רחלסדנת שרותרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןארנון קושנירבדיקת כלבי רכשרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפאן באופן בע"מסיור לימודירבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקיסוסקי ספורט ימישכירת מקוםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.173,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאייז א טופ בע"מניסוי רחפניםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.413,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. איכות סוככים בע"מהתקנת סוכך בנוירבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעטיה רודדסדנארבעון 20193
                  3,000                                      52.50.01.053,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבליקרי נצרת עלית בע"מגיבוש יום האישהרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשוט פתרונות בע"ממטרות פופריםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדקלה חייםהשתלמות מקצועיתרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז הפרחים בסיטונאותעציצים - מחוז חוףרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלות פרג' הכרמל בע"מעבודות גינון למרחב גלילרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה הכלכלית לאורנית-היכל התרבותערב תרבות מרחב שומרון- אולםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.313,000מפ/ מכרז פומביניין מוצרי צריכה בע"מגזיבו - אג"מ מחוז חוףרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנופי טרופיכיבודרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלירן רון הפקותעמדת די ג'ירבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז לחינוך וחברה לודהרצאה בנושא נדרשרבעון 20193
                     783                                      07.80.02.513,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסות עבור דמרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאלום גרייב בע"מלוח גב אלומיניום מתקפל ל-3רבעון 20193



                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשפן הסלע בע"מסדנאות נערי מילה ירקוןרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןריץ הפקות /הרוש חנןשירות צילום מגנטים - תחנת זבולוןרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהאגודה למען החייללינה בבית החייל אילתרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)חידוש תאורת לד בפינת הנצחה בית דגןרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשוט פתרונות בע"מפופררבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהאגודה למען החייללינה בבית החייל אילתרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה העירונית "גוונים אריאל" בע"מסדנארבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.293,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלבנקרון נעמיסדנהרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלוי דודשכירת מקוםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןריץ הפקות /הרוש חנןשירות צילום מגנטים - תחנת חיפהרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה העירונית "גוונים אריאל" בע"מסדנת מנהיגותרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאופיר super - בן יהודהארז (יעקב)כיבוד עבור תחנת שרתרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאומנות המסגור -שוויכי מוחמדתמונות זכוכית עבור בהדרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיורם שדה - ש"י אלטרנטיבייום משפחה ת.חיפהרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקלאב הוטל ניהול בע"ממטפליםרבעון 20193
                  3,000                                      52.50.01.053,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבכר ביין יעלעמדת גרפיטי - תחנת באקהרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןריף-מועדון צלילה בע"מפעילותרבעון 20193
                  3,064                                      07.80.02.453,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכיבודרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקשריםשלט עבור מחוז חוףרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמזרחי יוסףהדברת מזיקים וחרקיםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.293,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעמותת נא לגעתפעילותרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מזרי פרחיםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעופר קיט ונופש בעמקיום יום משפחותרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.293,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז יצחק רבין לחקרסיוררבעון 20193
                  2,808                                      07.80.02.043,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחב המשקם דרוםליקוט מדים חברת משקםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז למורשת המודיעיןשכירת אולםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןליטוין דורון - צוות גינוןשרותי גינון גבעתייםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןננסי גנדלמןשעות ייעוץ וליווי מפקדות- מחוז מרכזרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפרי הדימיון ב"ש בע"מכיבודים ערב גימלאי מחוז מרכזרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגלעד לוי גיזום עציםגיזום עצים שעומדים לקרוס במטה מגרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאלפו סיסטם אינטרנשיונל בע"מכנת מפרק לנגברבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסקיבה בע"ממתכליםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןמתכליםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מהפקה מוסיקליתרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרוזנטל שמואלהרצאהרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןד.פ. המרכז הישראלי לשילוטשילוטרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.133,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאקו ביו בע"מתחזוקת משאבות שמן סדנת עטרותרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאי.די.אס. פתרונות דיגישירותי הדפסהרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאקספו קונסולט בע"מהשתתפות בכנס חירוםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנועה הבית לאירועיםכנס קציני אח"מ מרכז- ארוחת ערברבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.043,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר חנו אחזקות בע"מכיבודרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.133,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסקלה אביזרי רכב בע"מתיקון מערכות ברכב משטרהרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשזר יחיאל בעמחומרים מתכליםרבעון 20193
                     950                                      07.80.02.133,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאור מוטורחלפת פנימית  גלגל באופנוערבעון 20193
                  2,001                                      07.80.02.043,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבקטוכם בע"מבדיקות מעבדה - ליסטריהרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחגור בעמבד קורדורהרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבית הארחה בית וגןסדנא לפורום תפעול מורחברבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןרכש צנרת 1/2 _ 1/4 עבור מזגנים לבסיס מצודת אדומיםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה העירונית "גוונים אריאל" בע"מסדנהרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרועי מלכהסדנארבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמטעמי איכות תפן בע"מארוחהרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרועי מלכההרצאהרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגינדי מוצרי אריזהחד פעמירבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןק.ש.מ. שיווק ונופשסדנת גיבושרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבמחברותרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי דליהזרי פרחים עבור מטה מגברבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאלי רז מנעולים ודלתות בטחון בע"ממחזיקי מפתחותרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןניוסיס ניהול מערכות מידע בע"מיעוץ למערכתרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהפתרון כאומנות בע"מסדנת איסוף מל"מרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנתיבי ערך-לייטון אדםסדנת פיתוחרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.413,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטופ שיווק בע"מרכש עבור להברבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.463,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשירן מהדרין בע"מ (פארוק)כלכלהרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבן שבת יואל ו/או חנה-טאץ פוד-המעשנתקייטרינג ערברבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז בוטני גנני - קוקטיל פרחיםרכישת שתילים עבור בסיסי מגרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןברנד קרן/או אהוד-דניאלסדנארבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"מגינון תחנת קמארבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמשף אספקה טכנית בע"מחומרים מתכליםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.463,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאריאל- חדשנות מדעיתכתיבת מחקררבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןח.ב.א. סוכנויות בע"מחומרים מתכליםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבן עמי דודמכירה פומבית ע"י כרוזרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.113,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרולתג בע"ממדבקות לסימון ציוד משטרתירבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןק.ש.מ. שיווק ונופשסיור לימודירבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפולאריס סולושיינס בע"מאספקת חומרי גלםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןשלטיםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטשירותי הדפסהרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.293,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשיווק שי תעשיות פרספקס- עופר קדושפודיוםרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפל-רון בע"מתיקון סורקרבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמטיקס פיינטבול בע"מרכש ציוד מיגון צבע עבור מג"רבעון 20193
                  3,000                                      07.80.02.453,000מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורה למאושפזיםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.023,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאופנת פור יו 1984 בע"מתפירת תגים ומכפלות למכנסרבעון 20193
                  2,999                                      07.80.02.012,999מפ/ מכרז פומביאוהב ציון בע"מיום משפחות תחנת יבנהרבעון 20193
                  2,999                                      07.80.02.012,999הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןצילינדרים עבור עוטף י-םרבעון 20193
                  2,999                                      07.80.02.312,999הצעות מחיר/מסגרת זמןרמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מ אפודות לתרגיל רביד הכסףרבעון 20193
                  2,999                                      07.80.02.112,999הצעות מחיר/מסגרת זמןריבלין סוכנויות בע"מתבניות גסטרונוםרבעון 20193
                  2,999                                      07.80.02.312,999הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה הכלכלית לאורנית-היכל התרבותערב יחידה מערך אכיפה- אולםרבעון 20193
                  2,999                                      07.80.02.092,999הצעות מחיר/מסגרת זמןנדאף ברו פאדיסל לתעלת ניקוז עבור מחוז צפוןרבעון 20193
                  2,999                                      07.80.02.252,999הצעות מחיר/מסגרת זמןלדעת הדרכות ויזמות בע"מסדנארבעון 20193
                  2,999                                      07.80.02.412,999הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  2,999                                      07.80.02.252,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאיצ'יבן ספורט בע"מכפפות איגרוף לפנמיית כנות רבעון 20193
                  2,999                                      07.80.02.222,999הצעות מחיר/מסגרת זמןחן שמואלחומרים מתכלים למעבדהרבעון 20193
                  2,998                                      07.80.02.222,998הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטו שוורץניירות צילום מעתקיםרבעון 20193
                  2,998                                      07.80.02.312,998הצעות מחיר/מסגרת זמןסטאר ליין 2009 שיווק סואד יוסףציוד ייעודי לספריםרבעון 20193
                  2,998                                      07.80.02.312,998הצעות מחיר/מסגרת זמןדלתא יעוץ והדרכות בע"מכובע רחב שוליים ללא מיתוגרבעון 20193



                  2,998                                      07.80.02.222,998הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס (1990) בע"מחומרים מתכליםרבעון 20193
                  2,998                                      07.80.02.222,998הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאור ולך בע"משירותי הדפסהרבעון 20193
                  2,998                                      07.80.02.012,998מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתיקיות ללשכת ממ"זרבעון 20193
                  2,998                                      07.80.02.252,998הצעות מחיר/מסגרת זמןנ.ש צורה- עיצוב וניהול פרויקטים בע"תשורות למרוץ פסקלרבעון 20193
                  2,998                                      07.80.01.512,998מפ/ מכרז פומביאגם 2000תשורה עבור חניכי קק''צ שלומדים לתואר ראשוןרבעון 20193
                  2,998                                      07.80.02.222,998הצעות מחיר/מסגרת זמןטריגר פרסום ושיווק בע"מעטים עם לוגורבעון 20193
                  2,998                                      07.80.02.012,998מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"מתשורהרבעון 20193
                  2,476                                      52.50.01.052,997הצעות מחיר/מסגרת זמןל.אשל שרותי מזון 1989ארוחת בוקר+צהריים סיור נמל אשדודרבעון 20193
                  2,997                                      07.80.02.252,997מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקדיסק און קירבעון 20193
                  2,996                                      07.80.02.452,996מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות עבור מג"ב מרכזרבעון 20193
                  2,996                                      07.80.02.222,996הצעות מחיר/מסגרת זמןמערכות בטיחות ג.י בע"מרכש ערכות ציוד לעבודה בגובהרבעון 20193
                  2,996                                      07.80.02.222,996מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהסולם מתקפלרבעון 20193
                  2,996                                      07.80.02.222,996הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת חברות שמעוני בע"מניירותרבעון 20193
                  2,996                                      07.80.02.252,995מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מרכש דיסק און קירבעון 20193
                  2,995                                      07.80.02.312,995הצעות מחיר/מסגרת זמןדיגיטל מעבדות- מיכאל לויהדפסת חוצציםרבעון 20193
                  2,995                                      07.80.02.132,995הצעות מחיר/מסגרת זמןמאירס_שווק בעמסט 4 תותב הגבהה לליפט 7רבעון 20193
                  2,995                                      07.80.02.222,995הצעות מחיר/מסגרת זמןמשף אספקה טכנית בע"מחיתוך פחי אלומיניוםרבעון 20193
                  2,995                                      07.80.02.312,995הצעות מחיר/מסגרת זמןדודי סוכניותעצם עור לחוצהרבעון 20193
                  2,995                                      07.80.02.012,995הצעות מחיר/מסגרת זמןנוי ד.ל.מערכות בעמסרט כריכהרבעון 20193
                  2,995                                      07.80.02.012,995מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורות עבור מחוז חוףרבעון 20193
                  2,995                                      07.80.02.252,995הצעות מחיר/מסגרת זמןרועי תירםסדנת סגלרבעון 20193
                  2,995                                      07.80.02.452,995מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה יום משפחותרבעון 20193
                  2,995                                      07.80.02.312,995הצעות מחיר/מסגרת זמןצוללי הדרום בע"מדחיסת מיכלי חמצן ליחצרבעון 20193
                  2,995                                      07.80.02.012,995מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20193
                  2,995                                      07.80.02.252,995הצעות מחיר/מסגרת זמןנ.ש צורה- עיצוב וניהול פרויקטים בע"הדפסות ועיצובים שוניםרבעון 20193
                  2,995                                      07.80.02.212,995הצעות מחיר/מסגרת זמןעלה שרותי אקולוגיה בע"מפינוי חומ"ס - ריקון מיכל מתזיותרבעון 20193
                  2,995                                      07.80.02.012,995מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורה לחגרבעון 20193
                  2,995                                      07.80.02.452,995מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מתשורהרבעון 20193
                  2,995                                      07.80.02.312,995הצעות מחיר/מסגרת זמןספורט אטרקשןחבל טיפוסרבעון 20193
                  2,995                                      07.80.02.252,995הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטניידות קרקל - דגם לבית מורשתרבעון 20193
                  2,994                                      07.80.02.012,994מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות עבור ראש השנהרבעון 20193
                  2,994                                      07.80.02.012,994מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לראש השנה למח' תפעול רבעון 20193
                  2,994                                      07.80.02.452,994הצעות מחיר/מסגרת זמןהיכל היין שקד גולן בע"מתשורה למרחב גלילרבעון 20193
                  2,993                                      07.80.02.252,993הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון ציודרבעון 20193
                  2,993                                      07.80.02.252,993הצעות מחיר/מסגרת זמןמולאייב גדעון ( אלוף ספורט )חולצה לימי ספורט ומרוציםרבעון 20193
                  2,993                                      07.80.02.252,993מפ/ מכרז פומביהפיגרףרכש גביעים ליום ספורט להברבעון 20193
                  2,993                                      07.80.02.012,993הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודת אכסניות נוערלינה באנ"ארבעון 20193
                  2,993                                      07.80.02.312,993מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"ממתפ"א לדרמניםרבעון 20193
                  2,993                                      07.80.02.312,993הצעות מחיר/מסגרת זמןרב פח בעמפחיות אימון לכלברבעון 20193
                  2,991                                      07.80.02.222,991הצעות מחיר/מסגרת זמןטופ קולור בע"מחומרים מתכליםרבעון 20193
                  2,991                                      07.80.02.462,991מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מרכש ספרות מקצועיתרבעון 20193
                  2,991                                      07.80.02.252,991הצעות מחיר/מסגרת זמןטרנגו-סיס בע"מרכש מטרות + סטנדים מדור כשירויות רבעון 20193
                  2,991                                      07.80.02.012,991מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות לתחנת נהריהרבעון 20193
                  2,990                                      07.80.02.012,990מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהערב גיבושרבעון 20193
                  2,990                                      07.80.02.452,990הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת יבנהתשורות לרה"ש מז"פ מחוזירבעון 20193
                     -                                      07.80.02.012,990פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  2,989                                      07.80.02.222,989הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילוןמדבקותרבעון 20193
                  2,989                                      07.80.02.452,989הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםרכישת משחה ומברשות לנעליים לשוטריםרבעון 20193
                  2,989                                      07.80.02.222,989הצעות מחיר/מסגרת זמןאגנטק 1987 בעמערכות סיליקון ופיות ערבוברבעון 20193
                  2,989                                      07.80.02.452,989מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מציוד עבודהרבעון 20193
                  2,989                                      07.80.02.012,989מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורה עבור פורום אג"מרבעון 20193
                  2,989                                      07.80.02.312,989הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקיים פאסיפיק שיווקציוד עזר עבור משלט חוףרבעון 20193
                  2,989                                      07.80.02.012,989מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"משי לחג ראש השנה - פורום רלרבעון 20193
                  2,989                                      07.80.02.012,989מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20193
                  2,941                                      07.80.02.312,989הצעות מחיר/מסגרת זמןסנו פרופשיונל בע"מאקונומיקה JAVELרבעון 20193
                  2,986                                      07.80.02.402,986הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מטריפל אס ציוד מחשוברבעון 20193
                  2,986                                      07.80.02.012,986מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"ממחברתרבעון 20193
                  2,985                                      07.80.02.222,985הצעות מחיר/מסגרת זמןאלכס רד בע"מחומרים מתכלירבעון 20193
                     -                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות עבור יסמ אשררבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומבייעלת חן קד"מ בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20193
                  2,983                                      07.80.02.222,984הצעות מחיר/מסגרת זמןלייפג'ן בע"מ - LIFEטיפים ידנייםרבעון 20193
                  2,983                                      07.80.02.222,984הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטו מהיר (יבוא ושיווק)זכוכית מגדלתרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביטופ סטוקחולצה ומכנס ספורט עבור פלוגת לשם מגרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות מתנדבים מעלותרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןוקסברגר חיה ויהושועמחברות עבור מחוז חוףרבעון 20193
                  2,983                                      07.80.02.252,984הצעות מחיר/מסגרת זמןגרף ד.ס. הדפסות משישירותי הדפסהרבעון 20193
                  2,889                                      07.80.02.292,984הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ק.ס.י ניהול מסעדותארוחהרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.222,984הצעות מחיר/מסגרת זמןדאן שרותים טכנולוגייםתיקוןרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.312,984הצעות מחיר/מסגרת זמןנירים - דפוס והוצאה לאור בע"מהדפסה על מחברות עבודה עבור ספכ אגף השיטוררבעון 20193
                  2,983                                      07.80.02.252,984מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןנירים - דפוס והוצאה לאור בע"מהדפסה על מחברת עבודה עבור ספכ אגשרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.252,984הצעות מחיר/מסגרת זמןרסקיו 1רענון בטיחותרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןדוד צמיר בע"מטפסיםרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.252,984הצעות מחיר/מסגרת זמןדי.דיפנס ר.ד. בע"מחול המועד סוכות- צבע הסוואה לימים הפתוחירבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.222,984הצעות מחיר/מסגרת זמןרסקיו 1השתלמות לעבודה בגובהרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.222,984הצעות מחיר/מסגרת זמןדאן שרותים טכנולוגייםתיקון MSרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןקייטרינג בטוב טעם-ניר דהןכיבוד מרכזי הערכהרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.252,984הצעות מחיר/מסגרת זמןבר יועצי בטיחותאירועי חול המועד - תכנית בטיחותרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורה עבור מעברים עוטף ירבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מרכש שוברים למתנדבים מצטיינים של מגרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.222,984הצעות מחיר/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלסיכותרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.172,984הצעות מחיר/מסגרת זמןלול טי. וי בע"מהצגת רחפן ביצת הפתעה- מפארבעון 20193
                  2,983                                      07.80.02.312,984הצעות מחיר/מסגרת זמןגבי שואף בע"מבדיקותרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.452,984הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםרקעים לתגי שםרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.452,984הצעות מחיר/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מחוברת הדרכה לכנס תקציבאיםרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות - מג"ב כפרית חוףרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביאגם 2000כריכות פולדר 100רבעון 20193
                  2,983                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומבינאומבורג ודרורי בע"משי ראש השנה למתנדבי שומרוןרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.452,984הצעות מחיר/מסגרת זמןספייס אמונים בע"מערב פרידה במסעדהרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.022,984הצעות מחיר/מסגרת זמןמקט טקסטיל בע"משירותי תפירהרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.412,984מפ/ מכרז פומבישוגוןתיקים עבור טכנולוגיות חוףרבעון 20193
                  2,984                                      07.80.02.312,984הצעות מחיר/מסגרת זמןתמוז אלקטרוניקה_בע"מסוללות למכשיר קשררבעון 20193
                  2,982                                      07.80.06.062,982מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמאספקת והתקנת מערכת כריזהרבעון 20193



                  2,982                                      07.80.02.222,982הצעות מחיר/מסגרת זמןרניום בע"מטיפיםרבעון 20193
                  2,979                                      07.80.02.372,979הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחון מיצרי לוע לאימוניםרבעון 20193
                  2,807                                      07.80.02.012,978הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מכיבודרבעון 20193
                  2,978                                      07.80.02.312,978הצעות מחיר/מסגרת זמןאמתי  בעמקערת מים מתקפלת לכלברבעון 20193
                  2,977                                      07.80.02.452,977הצעות מחיר/מסגרת זמןקדר-אגודה שיתופית להתיישבות בע"מיום משפחות תחנת מעלה אדומיםרבעון 20193
                  2,977                                      07.80.02.012,977מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקערב גיבוש מתנדביםרבעון 20193
                  2,977                                      07.80.02.012,976מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"משי ערב מתנדבים מרחב שומרוןרבעון 20193
                  2,976                                      07.80.02.012,976הצעות מחיר/מסגרת זמןוקסברגר חיה ויהושועטליות, סידוריםרבעון 20193
                  2,976                                      07.80.02.252,976הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)שק אגרוףרבעון 20193
                  2,975                                      07.80.02.012,975מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20193
                  2,975                                      07.80.02.012,975הצעות מחיר/מסגרת זמןחינוך באהבה- פלדמן שרהכרטיסיותרבעון 20193
                     783                                      07.80.02.222,974הצעות מחיר/מסגרת זמןקאריל שיווק בינלאומי בע"מכימיקלרבעון 20193
                  2,974                                      07.80.02.112,974הצעות מחיר/מסגרת זמןסייטק בע"ממד טמפרטורה למטבחיםרבעון 20193
                  2,972                                      07.80.02.012,972מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20193
                  2,972                                      07.80.02.252,972הצעות מחיר/מסגרת זמןרועי תירםסדנארבעון 20193
                  2,971                                      07.80.02.452,971מנ/ מנהל הרכשאגד הסעים בע"מהסעהרבעון 20193
                  2,941                                      07.80.02.412,968מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20193
                  2,967                                      07.80.02.182,967הצעות מחיר/מסגרת זמןפחמס אריזות בע"מחיביות פחרבעון 20193
                  2,966                                      52.50.01.052,966מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמדליות יחידתיותרבעון 20193
                  2,966                                      07.80.02.012,966מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות - מת"ח פ"תרבעון 20193
                  2,966                                      07.80.02.012,966מפ/ מכרז פומבינאומבורג ודרורי בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20193
                  2,964                                      07.80.02.092,964מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור חדר "מאיה" רבעון 20193
                  2,997                                      52.50.03.062,961מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20193
                  2,997                                      52.50.03.062,961מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט משרדירבעון 20193
                  3,018                                      07.80.02.312,960מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממשמר איילון- יחידת מסוקיםרבעון 20193
                  2,960                                      07.80.02.312,960הצעות מחיר/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מכרטיסים לחטיבת האבטחהרבעון 20193
                  2,960                                      07.80.02.312,960הצעות מחיר/מסגרת זמןסופרגום (1983) בעממוט הסלקהרבעון 20193
                  2,959                                      07.80.02.222,959מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"מאוגרי וידאורבעון 20193
                  2,958                                      07.80.02.452,958הצעות מחיר/מסגרת זמןפיליפ בנטהרצאות לסדנת חקירותרבעון 20193
                  2,845                                      07.80.02.222,958הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילוןמדבקות וריבוןרבעון 20193
                  2,958                                      07.80.02.312,958הצעות מחיר/מסגרת זמןאמתי  בעמכיסוי למושב הרכב לכלב ואביזר אימון לכלברבעון 20193
                  2,958                                      07.80.02.222,958הצעות מחיר/מסגרת זמןסיגמה ישראל לכימיקליםחומר לשטיפה וסיבים למזרקרבעון 20193
                  2,954                                      07.80.02.222,954הצעות מחיר/מסגרת זמןרומיכל בע"מטיפיםרבעון 20193
                  2,828                                      07.80.02.452,953מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20193
                  2,950                                      07.80.02.312,950הצעות מחיר/מסגרת זמןויסנס טכנולוגיות בע"מרכש מצלמהרבעון 20193
                  2,950                                      07.80.02.092,950הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקטרו סליל בע"מהתקנת מחיצות טרספה - בהרבעון 20193
                  2,950                                      07.80.02.012,950הצעות מחיר/מסגרת זמןרייז אפ שירותי תוכנה בע"מרכש תוכנותרבעון 20193
                  2,950                                      07.80.02.012,950הצעות מחיר/מסגרת זמןמלוכה שמעוןערב הוקרה מתנדביםרבעון 20193
                  2,950                                      07.80.02.012,950הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א אגמי בע"ממסעדה - תחנת לב ת"ארבעון 20193
                  2,950                                      07.80.02.012,950הצעות מחיר/מסגרת זמןסער חי נופש ואירועים בע"משירותי בריכה- יום משפחות אתרבעון 20193
                  2,950                                      07.80.02.452,950הצעות מחיר/מסגרת זמןדורית עוזיאלהרצאה לסדנת חקירותרבעון 20193
                  2,948                                      07.80.02.012,948מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20193
                  2,948                                      07.80.02.252,948הצעות מחיר/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםשירותי הדפסהרבעון 20193
                  2,948                                      52.50.01.202,948מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מתחזוקת מזגנים- החלפת צנרת מרחב דודרבעון 20193
                  2,948                                      07.80.02.462,948הצעות מחיר/מסגרת זמןאוריקון בע"מסרט פיטאצ'רבעון 20193
                  2,948                                      07.80.02.222,948הצעות מחיר/מסגרת זמןהיפרטרוניקס בע"מסוללותרבעון 20193
                  2,948                                      07.80.02.462,948פו/ פטור ועדהיעיל די.סי.אס.בעמתחזוקה לממל"זרבעון 20193
                  2,948                                      07.80.02.252,948הצעות מחיר/מסגרת זמןדי.דיפנס ר.ד. בע"מחולצותרבעון 20193
                  2,944                                      07.80.02.012,944מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מרכישת שוברים למצטייניםרבעון 20193
                  2,944                                      07.80.02.012,944מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20193
                  3,020                                      07.80.02.462,941מפ/ מכרז פומביעמוס גזית בע"מטיפול תקופתי בגז אתנאולרבעון 20193
                  2,940                                      07.80.02.502,940הצעות מחיר/מסגרת זמןטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקוןרבעון 20193
                  2,940                                      07.80.02.172,940הצעות מחיר/מסגרת זמןד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד פוליקוםרבעון 20193
                  2,938                                      07.80.02.222,938הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילוןמדבקותרבעון 20193
                  2,855                                      52.50.03.062,935מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרישוי מצלמת גוףרבעון 20193
                  2,934                                      07.80.02.012,934הצעות מחיר/מסגרת זמןר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא וציוד ליחידת החילוץרבעון 20193
                  2,888                                      07.80.02.452,929מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20193
                  2,888                                      07.80.02.302,929מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20193
                  2,275                                      07.80.02.252,927מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהיסעיםרבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.252,925הצעות מחיר/מסגרת זמןצרפתי מעצבים בע"מספסלים לבית מורשת 2רבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.302,925הצעות מחיר/מסגרת זמןשירם אזור ועזר - קול רםאוזניותרבעון 20193
                  2,937                                      07.80.02.462,925מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלטיםרבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.292,925הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז הישראלי לניהול בעהרצאהרבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.252,925מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקJUNRH TRHZVרבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.222,925הצעות מחיר/מסגרת זמןאידנטא בע"מערכות לזיהוי סמיםרבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.092,925הצעות מחיר/מסגרת זמןשלמה פרטושתיקון דלתות נקודת אלעדרבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.292,925הצעות מחיר/מסגרת זמןפרשביזסדנהרבעון 20193
                  2,925                                      52.50.03.062,925הצעות מחיר/מסגרת זמןשמר בטיחות והנדסהשירותי יעוץ בטיחות סקר סיכוניםרבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןכדורי יהודהערב מתנדבים תחנת נתניה-אומןרבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.502,925הצעות מחיר/מסגרת זמןדדון אלעדסרטוןרבעון 20193
                  2,925                                      52.50.03.062,925הצעות מחיר/מסגרת זמןבצעד קדימה בע"משילוט חדש לתחנות לפריקת נשקרבעון 20193
                  2,925                                      52.50.01.202,925מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מתחזוקת מזגנים- החלפת צנרת מרחב דודרבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןמיסטר וונד בע"מפיילוטרבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.452,925הצעות מחיר/מסגרת זמןאספרנסה כריסטינה מריאלפרחים ליולדתרבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.252,925מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווחים לתחנות צפוןרבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.452,925מפ/ מכרז פומבישוגוןתיקיםרבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.222,925הצעות מחיר/מסגרת זמןאל תן טכנולוגיה בעמשירות למשאבת ואקוםרבעון 20193
                  2,925                                      52.50.01.052,925הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס דני (אלכתב דני)רכש מידעונים לתחנת משגברבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.012,925מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.112,925הצעות מחיר/מסגרת זמןסטאר ליין 2009 שיווק סואד יוסףציודרבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.092,925הצעות מחיר/מסגרת זמןבונפיל רועיתיקון שעררבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ג האן בע"מהרצאהרבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.252,925הצעות מחיר/מסגרת זמןויקטור עטיהמופערבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןסיור סיפור - כספי דיין ארזסיור מודרך מתנדבי תחנת רחובותרבעון 20193
                  2,925                                      52.50.01.052,925מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20193
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מהדפסת חוברותרבעון 20193
                  2,924                                      07.80.02.012,924מש/ מכרז שב"סספרותק  תרבות ישראליתספרים למסיימי קורסים אמ"ש להברבעון 20193
                  2,920                                      07.80.02.222,920הצעות מחיר/מסגרת זמןפולימר גבולות בעממזרקים לסילופרןרבעון 20193
                  2,920                                      07.80.02.112,920מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"מער שירותרבעון 20193
                  2,917                                      07.80.02.252,917הצעות מחיר/מסגרת זמןיוגב שרעביציודרבעון 20193
                  2,915                                      07.80.02.452,916הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי.בי.אסרכש  טלמפרומפטר ( מקראהרבעון 20193
                  2,913                                      07.80.02.302,913הצעות מחיר/מסגרת זמןדינמיק סיסטמס בע"משקיות אחסוןרבעון 20193
                  2,913                                      07.80.02.092,913הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן יורם /אילנההדברות במחלקת פרשים מסביב למבניםרבעון 20193



                  2,913                                      07.80.02.412,913מס/ מכרז סגורתדיראן טלקום שירותי תקששדרוג רכש ותחזוקת מערכות הקלטהרבעון 20193
                  2,913                                      07.80.02.412,913מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  2,913                                      07.80.02.452,913הצעות מחיר/מסגרת זמןבלפר יפעתהרצאה ליום יוהל"ן חשבותרבעון 20193
                  2,913                                      07.80.02.012,913הצעות מחיר/מסגרת זמןאדיב שיווק כל אופקיםרכש מכונת קפה סיור רגלירבעון 20193
                  2,422                                      07.80.02.292,906הצעות מחיר/מסגרת זמןשפיריות אחזקה בע"מחברות בוועדהרבעון 20193
                  2,904                                      07.80.02.302,904מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמחסןרבעון 20193
                  2,902                                      07.80.02.012,902הצעות מחיר/מסגרת זמןיחזקאל רוני - צוות הפקותתמונות למחוז צפוןרבעון 20193
                  2,902                                      07.80.02.452,902מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות יום משפחה רק"לרבעון 20193
                  2,480                                      07.80.02.012,902מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמה מילה צור באהררבעון 20193
                  2,902                                      07.80.02.412,902מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מעבודות תקשורת עבור 2 נקודות בינוירבעון 20193
                  2,900                                      07.80.02.502,900הצעות מחיר/מסגרת זמןטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקוןרבעון 20193
                  2,900                                      07.80.02.012,900הצעות מחיר/מסגרת זמןקטיעי צמרת ד.ק מאפיותכיבודים לישיבותרבעון 20193
                  2,900                                      07.80.02.452,900הצעות מחיר/מסגרת זמןמאמו שלמהמפעילרבעון 20193
                  2,900                                      07.80.06.062,900מפ/ מכרז פומביהמרכז מרכבי נוע בעמנגרר חפ"ק – יח' מו"מרבעון 20193
                  2,900                                      07.80.02.012,900הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת יוסף- שיטרית ציונהלינה סיור לימודי לוגיסטיקהרבעון 20193
                  2,900                                      07.80.02.012,900הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןמסננים לאגףרבעון 20193
                  2,900                                      07.80.02.012,900מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורותרבעון 20193
                  2,900                                      07.80.02.012,900מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורה לעולים בדרגהרבעון 20193
                  2,899                                      07.80.02.452,899הצעות מחיר/מסגרת זמןבולוס נאילתשורהרבעון 20193
                  2,899                                      07.80.02.012,899הצעות מחיר/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכנימדיחי כליםרבעון 20193
                  2,896                                      07.80.02.092,896הצעות מחיר/מסגרת זמןראובן יוסף - גבהים שירותי סלעבודות ריצוף בבסיס בית גוברין רבעון 20193
                  2,896                                      07.80.02.252,896הצעות מחיר/מסגרת זמןלוי יואב שירותי ייעוץ ניהולישאלוניםרבעון 20193
                  2,896                                      07.80.02.012,896הצעות מחיר/מסגרת זמןמסגרות שעשוע בעממסגרות עבור מחוז חוףרבעון 20193
                  2,895                                      07.80.02.012,895מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה למערך המתנדביםרבעון 20193
                  2,890                                      07.80.02.252,890הצעות מחיר/מסגרת זמןעמותה לקידום תיאטרוןסדנת פיילוט - איתור כוונות זדוןרבעון 20193
                  2,890                                      07.80.02.452,890הצעות מחיר/מסגרת זמןבנדא מגנטיק בעמכרטיסי זיכרוןרבעון 20193
                  2,890                                      07.80.02.452,890הצעות מחיר/מסגרת זמןתרם משה- גימיק שלטיםשילוט מטווחיםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.012,890הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א.ג'ורג' ניהול מסעדות בע"מפרידה מקצינים פורשיםרבעון 20193
                  2,889                                      07.80.02.222,889הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטרמן ייזום ניהול ושיווק בע"מ CSIמחטיםרבעון 20193
                  2,884                                      07.80.02.312,884הצעות מחיר/מסגרת זמןפגסוס-בר קרולינה הילדהרצועת נוהג לכלברבעון 20193
                  2,884                                      07.80.02.012,884מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מתיק שלוקררבעון 20193
                  2,785                                      07.80.02.412,883מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
                  2,882                                      07.80.02.012,882מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתערב מתנדבים תחנת נתניה- רבעון 20193
                  2,880                                      07.80.02.012,880הצעות מחיר/מסגרת זמןחוף גיא ניהול בע"מפעילות בחוף גיארבעון 20193
                  2,875                                      07.80.02.502,874הצעות מחיר/מסגרת זמןבנד פרוציוד נלווהרבעון 20193
                  2,872                                      07.80.02.312,872הצעות מחיר/מסגרת זמןרומיכל בע"מלהב לסקלפל, וייל, פקקים, כפות שקילה ובקבוקי פלסטיקרבעון 20193
                  2,867                                      07.80.02.012,867הצעות מחיר/מסגרת זמןגאיה עולם של פרחים בע"מזרי פרחים - קבלת דרגות , לידותרבעון 20193
                  2,867                                      07.80.02.012,867מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מרכש שוברים עבור בסיס הפעלה נחל שורקרבעון 20193
                  2,867                                      07.80.02.452,867הצעות מחיר/מסגרת זמןכספות חצורכספתרבעון 20193
                  2,861                                      07.80.02.012,862הצעות מחיר/מסגרת זמןאחדות בית חרושת לטחינהשי לראש השנה ליס"מ ש"ירבעון 20193
                  2,860                                      07.80.02.452,860הצעות מחיר/מסגרת זמןגל עד מפעלי הנצחה בע"מלוח הנצחה הכנסת ספר תורהרבעון 20193
                  2,895                                      07.80.02.452,858מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקודן באתל דרום באר שבערבעון 20193
                  2,857                                      07.80.02.452,857מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  2,855                                      07.80.02.252,855הצעות מחיר/מסגרת זמןורטל אף.סי.אס בע"מסדנת כננות תאורטי/מעשירבעון 20193
                  2,852                                      07.80.02.222,852הצעות מחיר/מסגרת זמןפולי שק בע"משקים לבניםרבעון 20193
                  2,850                                      07.80.02.012,850הצעות מחיר/מסגרת זמןניצני מזון מסעדת נויהסיור מחלקת חירו םרבעון 20193
                  2,850                                      07.80.02.012,850הצעות מחיר/מסגרת זמןקפה מול המרינהארוחה במסעדהרבעון 20193
                  2,847                                      07.80.02.252,847הצעות מחיר/מסגרת זמןטרטל מערכות הגברה בע"ממגבר לדיבור - עבור הדרכה בבית מורשת מרבעון 20193
                  2,843                                      07.80.02.302,843הצעות מחיר/מסגרת זמןרותם בטיחות בע"מנרות עשן צבעונייםרבעון 20193
                  2,843                                      07.80.02.012,843מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20193
                  2,831                                      07.80.02.312,831הצעות מחיר/מסגרת זמןאלון ולךתיקון משדרי רוובטיםרבעון 20193
                  2,831                                      07.80.02.222,831הצעות מחיר/מסגרת זמןניו רואד סוכנויות בע"מנורותרבעון 20193
                  2,830                                      07.80.02.092,830הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת ורדהעבודות גינוןרבעון 20193
                  2,829                                      07.80.02.012,829מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמנעוליםרבעון 20193
                  2,828                                      07.80.02.222,828מפ/ מכרז פומבירינה תעשיות נעליים בע"מנעלייםרבעון 20193
                  1,732                                      07.80.02.462,826הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז שירות ברוש בע''מבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20193
                  2,826                                      07.80.02.422,826הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מלונות דן בע"מארוחת ערברבעון 20193
                  2,814                                      07.80.02.552,814הצעות מחיר/מסגרת זמןאנטסרב ישראל בע"מייעוץרבעון 20193
                  2,809                                      07.80.02.012,809מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מרכש עטים תשורה לערב פורשים מתנדבי מגרבעון 20193
                  2,808                                      07.80.02.302,808פו/ פטור ועדהנובו דר בע"מפיתוח מערכות שיקוףרבעון 20193
                  2,808                                      07.80.02.222,808הצעות מחיר/מסגרת זמןירדן ביוטיק-אבי יששכרמבחנות וארגזיםרבעון 20193
                  2,808                                      07.80.02.252,808הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז המרצים לישראל בע"מהרצאה עבור פלוגה גרבעון 20193
                  2,808                                      07.80.02.462,808הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסקר אלקטרוצילוםפילטר קיטוברבעון 20193
                  2,808                                      07.80.02.022,808הצעות מחיר/מסגרת זמןעיטורי הבטחון בע"מסיכות את"ל מדור ציודרבעון 20193
                  2,800                                      07.80.02.452,800הצעות מחיר/מסגרת זמןקופמה ישראל בע"ממכונות קפה ללא קפסולות לתרבעון 20193
                  2,800                                      07.80.02.312,800מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכיבוד עבור כנסיםרבעון 20193
                  1,909                                      07.80.02.542,800מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהיסעיםרבעון 20193
                  1,400                                      07.80.02.252,800הצעות מחיר/מסגרת זמןרבידים המרכז לחינוךפיתוח הדרכה (סדנא )לקצינים בדרגת סנרבעון 20193
                  2,411                                      07.80.02.252,800הצעות מחיר/מסגרת זמןההסתדרות הציונית העולמייום עיון במרכז הרצלרבעון 20193
                  2,800                                      07.80.02.252,800הצעות מחיר/מסגרת זמןשמש קובי ודרור גיל- מוצרי פרסוםצילוםרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.572,800הצעות מחיר/מסגרת זמןסלומי יוניתסדנא נערי מילה ברמה הארצית  יונית סלומירבעון 20193
                  2,401                                      07.80.02.012,800מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"משירותי הסעותרבעון 20193
                  2,800                                      07.80.02.012,800הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן ירוןשירותי צילוםרבעון 20193
                  2,800                                      07.80.02.012,800הצעות מחיר/מסגרת זמןרינת גליקוהופעת אומן סיור לימודי ספ"כ אתרבעון 20193
                  2,800                                      07.80.02.012,800הצעות מחיר/מסגרת זמןעדנת הכרמל בע"מכיבוד לישיבות מחוזרבעון 20193
                  2,800                                      07.80.02.012,800מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכיבוד - תחנת עכורבעון 20193
                  2,800                                      07.80.02.012,800פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי שיטור ימירבעון 20193
                     -                                      07.80.02.292,800מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעיםרבעון 20193
                  2,654                                      07.80.02.402,800מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20193
                  2,796                                      07.80.02.092,796מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגן חדר תקשורת ירוחם ימתא ערבהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.452,791הצעות מחיר/מסגרת זמןמתוק וזול בע"ממארז מתוקיםרבעון 20193
                  2,791                                      07.80.02.012,791מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מרכש חולצות עבור מתנדבי בסיס לפידרבעון 20193
                  2,790                                      07.80.02.452,790מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20193
                  2,825                                      07.80.02.222,788מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגב צוחררבעון 20193
                  2,785                                      07.80.02.312,785המ/ הצעת מחיראריז פתרונות סימון ואריזה בע"משקיות חימום עבור אגף התנועהרבעון 20193
                  2,779                                      07.80.02.012,779מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מרכש ציוד למתנדבי יחידת האופניים רבעון 20193
                  2,779                                      07.80.02.452,779הצעות מחיר/מסגרת זמןשלטים שישיפור סביבת עבודה יאלכ - מדבקותרבעון 20193
                  2,779                                      07.80.02.012,779הצעות מחיר/מסגרת זמןא.נ. העתקות בע"משלט תפאורהרבעון 20193
                  2,484                                      07.80.02.312,775מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהובלהרבעון 20193
                  2,719                                      07.80.02.452,774מפ/ מכרז פומביקלמן ברמן בע"מהזמנת דגלים למחוז ת"ארבעון 20193
                  2,772                                      07.80.02.412,772מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  2,770                                      07.80.02.452,771מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  2,805                                      07.80.02.312,769מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממרחב דוד קישלה ירושליםרבעון 20193



                  2,765                                      07.80.02.252,765הצעות מחיר/מסגרת זמןנ.ארבל אחזקות ושירותים (באולינג)יום משפחות - מתנ'א דרוםרבעון 20193
                  2,762                                      07.80.02.012,762הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)שולחן טניסרבעון 20193
                  2,761                                      07.80.02.012,761הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודת אכסניות נוערלינה באכסניית אנ"ארבעון 20193
                  2,760                                      07.80.02.252,760מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכיבוד צהריים - יחידות מטה מחוז חוףרבעון 20193
                  2,760                                      07.80.02.292,760הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון שלום בע"מהשכרהרבעון 20193
                  2,754                                      52.50.03.062,754הצעות מחיר/מסגרת זמןאשרם יבוא ושיווק 2006וילונות מרחב אילתרבעון 20193
                  2,700                                      07.80.02.412,750מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20193
                  2,705                                      52.50.03.062,750מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20193
                  2,750                                      07.80.02.452,750הצעות מחיר/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"מציוד תפעולירבעון 20193
                  2,750                                      07.80.02.012,750הצעות מחיר/מסגרת זמןוקסברגר חיה ויהושועספר סליחותרבעון 20193
                  2,750                                      07.80.02.252,750הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז לבטיחות אש והערכותקורס ממונה בטיחות אשרבעון 20193
                  2,683                                      07.80.02.412,744מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
                  2,660                                      07.80.02.412,744מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
                  2,639                                      07.80.02.012,744מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
                  2,738                                      07.80.02.172,738מפ/ מכרז פומביוידאוסטאוגרי וידאו ומצלמותרבעון 20193
                  2,729                                      07.80.02.012,729הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת סלונר בע"מעציצים ושתילים למתחם בית דגןרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.012,719מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלה יום משפחות ימ"ררבעון 20193
                  2,715                                      07.80.02.252,715הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון מסלול ריצהרבעון 20193
                  2,714                                      07.80.02.452,714הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעמתיקי צוות עבור מרחב מנשהרבעון 20193
                  2,622                                      07.80.02.302,711מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשברבעון 20193
                  2,664                                      52.50.01.082,706מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20193
                  2,705                                      07.80.02.452,705הצעות מחיר/מסגרת זמןא.פ. עיצוביםריהוט עבור יח' סייבררבעון 20193
                  2,703                                      07.80.02.452,703מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"מחולצות וכובעיםרבעון 20193
                  2,736                                      07.80.02.572,702מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסריהוט עבור מחלקת תפעול מטארבעון 20193
                  2,700                                      07.80.02.252,700מפ/ מכרז פומביבתי קולנוע תאטראות בע"מהקרנה ליום יחידות מטה מחוז צפוןרבעון 20193
                  2,696                                      07.80.02.012,696הצעות מחיר/מסגרת זמןחוף גיא ניהול בע"מאטרקציה של חוף גיא עבור פלוגה לרבעון 20193
                  2,746                                      52.50.03.062,693מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מסיגנט ירושליםרבעון 20193
                  2,691                                      07.80.02.092,691הצעות מחיר/מסגרת זמןארגון עובדי המיםאיתור נזילה בתחנת חברוןרבעון 20193
                  2,712                                      07.80.02.312,691מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"ממי חם קררבעון 20193
                  2,691                                      07.80.02.092,691הצעות מחיר/מסגרת זמןש.וש.פחטר בע"מפחי אשפה תחנת שדותרבעון 20193
                  2,691                                      07.80.02.012,691מפ/ מכרז פומביא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"מתשורות עבור קורס מתקדםרבעון 20193
                  2,686                                      52.50.03.062,686מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  2,674                                      07.80.02.012,674הצעות מחיר/מסגרת זמןזיקית רויטל מור חייםעיצוב גרפירבעון 20193
                  2,670                                      07.80.02.112,670הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרארונות קבורה בית דגןרבעון 20193
                  2,670                                      07.80.02.112,670הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרארונות קבורה עבור מחסן בית דגןרבעון 20193
                  2,668                                      07.80.02.012,668מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורותרבעון 20193
                  2,668                                      07.80.02.012,668מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20193
                  2,668                                      07.80.02.012,668מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מתשורותרבעון 20193
                  2,658                                      07.80.02.312,658הצעות מחיר/מסגרת זמןפורת שגיא ארוחת צהריים עבור פרוייקט שחקיםרבעון 20193
                  2,656                                      07.80.02.312,656הצעות מחיר/מסגרת זמןפולימיל בעמהנפקת תעודות במסגרת השתלמות מדצים שחקים רבעון 20193
                  2,707                                      07.80.02.312,654מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת קודן לתחנת זבולון הערכהרבעון 20193
                  2,715                                      07.80.02.092,654הצעות מחיר/מסגרת זמןגני קדם בע"ממערכת השקייה ממוחשבת ושירותי גינוןרבעון 20193
                  2,650                                      07.80.02.452,650הצעות מחיר/מסגרת זמןטים ציוד טלויזיהאוזניותרבעון 20193
                  2,648                                      07.80.02.312,648הצעות מחיר/מסגרת זמןצוללי הדרום בע"מתחזוקה למיכלי צלילה ליחצ צולליםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.572,640מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילשכירת אוטובוסרבעון 20193
                  2,633                                      07.80.02.452,633הצעות מחיר/מסגרת זמןאלפםאלקטרוניקה בע"ממגלה מתכותרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.222,633הצעות מחיר/מסגרת זמןמאיר רוט בעמכדוררבעון 20193
                  2,633                                      07.80.02.252,633הצעות מחיר/מסגרת זמןקיוריוסיטי איוונטספעילות מחלקת תוה"ד.רבעון 20193
                  2,556                                      07.80.02.012,627הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ר.נ מלונות טבריה בע"מאירוח קורס בחמי טבריהרבעון 20193
                  2,625                                      07.80.02.452,625הצעות מחיר/מסגרת זמןקרטינג חיפה 2003 בע"מפעילות גיבושרבעון 20193
                  2,624                                      07.80.02.012,624מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מערב מתנדבים תחנת נתניה-תשורותרבעון 20193
                  2,624                                      07.80.02.452,624הצעות מחיר/מסגרת זמןאקיפ החברה לציוד מלונאי בעמדוכן נואמים נייד - מחוז מרכזרבעון 20193
                  2,621                                      07.80.02.502,621הצעות מחיר/מסגרת זמןטים ציוד טלויזיהפנס (לד)רבעון 20193
                  2,621                                      07.80.02.252,621מש/ מכרז שב"סתריסי רפירכש חלונות עבור אימוני פריצה בבהרבעון 20193
                  2,621                                      07.80.02.412,621מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  2,609                                      07.80.02.012,609הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילההדפסת מחברותעבור כרמיאלרבעון 20193
                  2,601                                      07.80.02.312,601הצעות מחיר/מסגרת זמןמדנט בע"ממאזניים דיגיטלירבעון 20193
                  2,600                                      07.80.02.092,600הצעות מחיר/מסגרת זמןויבנטה אלוןהתקנת גוף תאורה במג"ב אילתרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.012,600הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"מסיור לימודירבעון 20193
                  2,600                                      07.80.02.012,600הצעות מחיר/מסגרת זמןאלוהה סרף- מחלב לירן משהפעילות סאפרבעון 20193
                  2,597                                      07.80.02.012,597מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20193
                  2,590                                      07.80.02.012,590מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורותרבעון 20193
                  2,588                                      07.80.02.092,588הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת סלונר בע"משתיליםרבעון 20193
                  2,583                                      07.80.02.452,583הצעות מחיר/מסגרת זמןהדר רוזן - בע"מכיסויים למכלאותרבעון 20193
                  2,580                                      07.80.02.452,580הצעות מחיר/מסגרת זמןפלגי בזלתסיור לימודי מרחב שפלהרבעון 20193
                     744                                      07.80.02.012,580פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהערב יחידה יס"מרבעון 20193
                  2,580                                      07.80.02.452,580מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מכוס תרמית לבלשיםרבעון 20193
                  2,508                                      07.80.02.012,580הצעות מחיר/מסגרת זמןקייקי מעיין הגושריםסיור לימודירבעון 20193
                  2,577                                      07.80.02.012,577מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות למתנדבי פתח תקווהרבעון 20193
                  2,574                                      07.80.02.462,574מח/ מכרז חשכ"ללטרא סיסטמס בע"משלט כניסהרבעון 20193
                  2,574                                      07.80.02.012,574הצעות מחיר/מסגרת זמןמוטי דפוס צבעי הקשת בע"מהדפסת תמונותרבעון 20193
                  2,285                                      52.50.01.052,574מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20193
                  2,574                                      07.80.02.312,574הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס משכן בע"מפנקס כיס לחטיבת האבטחה[רבעון 20193
                  2,574                                      07.80.02.312,574הצעות מחיר/מסגרת זמןאי. בי. אי קומרס- יניב יאירגזיבו למו"מרבעון 20193
                  2,574                                      07.80.02.012,574הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיליין (דורון) יבוא ושיווק בע"מפודיום לנואמיםרבעון 20193
                  2,574                                      07.80.02.012,574הצעות מחיר/מסגרת זמןציפור הנפש אומנות ישראלית בע"משי לחג מתנדבים חוףרבעון 20193
                  2,574                                      07.80.02.092,574הצעות מחיר/מסגרת זמןאלון וייסהתקנת מרזב גג פרגולה ביסטופ רמלהרבעון 20193
                  2,568                                      07.80.02.452,568הצעות מחיר/מסגרת זמןתרם משה- גימיק שלטיםשלטיםרבעון 20193
                  2,567                                      07.80.02.412,567הצעות מחיר/מסגרת זמןד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכי טלויזיה מו"מרבעון 20193
                  2,565                                      07.80.02.092,565מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי גינוןרבעון 20193
                  2,564                                      07.80.02.012,564מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מערב הוקרהרבעון 20193
                  2,593                                      07.80.02.112,560מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקררים עבור מתפ"ארבעון 20193
                  2,558                                      07.80.02.412,558מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשברבעון 20193
                     -                                      07.80.02.012,556הצעות מחיר/מסגרת זמןשרותי חוף חנניה בע"םפעילות גיבושרבעון 20193
                  2,550                                      07.80.02.252,550הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון הליכוןרבעון 20193
                  2,543                                      07.80.02.312,543הצעות מחיר/מסגרת זמןל.אשל שרותי מזון 1989כיבוד יום פומ חטיבת האבטחהרבעון 20193
                  2,540                                      07.80.02.012,540הצעות מחיר/מסגרת זמןחכמת הבורקס - גבינאז'ארוחת בוקררבעון 20193
                  2,540                                      07.80.02.452,540מפ/ מכרז פומביר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ואולריםרבעון 20193
                  2,529                                      07.80.02.452,529הצעות מחיר/מסגרת זמןסנספורט טרייד בע"מחולצות וכובעים עבור מג"ב מרכזרבעון 20193
                  2,528                                      07.80.02.452,528הצעות מחיר/מסגרת זמןבנדא מגנטיק בעמכרטיסי זכרוןרבעון 20193
                  2,528                                      07.80.02.012,528מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מביקור חניכי פו"מ במחוז מרכזרבעון 20193
                  2,527                                      07.80.02.312,527הצעות מחיר/מסגרת זמןארבל שטראוס בע"ממעצורי חניהרבעון 20193
                  2,518                                      07.80.02.012,518פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי את"ל מחוזירבעון 20193



                  2,516                                      07.80.02.012,516הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודת אכסניות נוערארוחת ערב עבור קורס קצינים מתקדםרבעון 20193
                  2,516                                      07.80.02.012,516הצעות מחיר/מסגרת זמןלהבות יצחק בע''מארוחהרבעון 20193
                  2,431                                      52.50.03.062,515מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםתחזוקה ורישוי מוצרי -NACרבעון 20193
                  2,511                                      07.80.02.012,511הצעות מחיר/מסגרת זמןהמוסד לבטיחות ולגיהותיום עיון בטיחותרבעון 20193
                  2,504                                      07.80.02.312,504הצעות מחיר/מסגרת זמןטיולי דורון - בי טרוולסיור טעימות פרוייקט שחקים יבנהרבעון 20193
                  2,503                                      07.80.02.412,503פו/ פטור ועדהסילבר-נט מערכות מחשביםמערכת לקליטת חשבונות בנקרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.012,502הצעות מחיר/מסגרת זמןפארק המים ביבנה בע"מיום משפחות תחנת יבנהרבעון 20193
                  2,500                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןיקבי בנימינהסיור לימודי- מפלג מודיעין ימרבעון 20193
                  2,500                                      07.80.02.452,500הצעות מחיר/מסגרת זמןשטיחי שמחון בע"ממפות שולחןרבעון 20193
                  2,250                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןרשות הטבע והגניםלינה בחורשת טל.רבעון 20193
                  2,500                                      07.80.02.452,500הצעות מחיר/מסגרת זמןטל שחר - או יעל אמן הבלוניםמפעילרבעון 20193
                  2,500                                      07.80.02.292,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמינס רועי - המרום פעילות אתגרהכנת סגל קק"צרבעון 20193
                  2,500                                      07.80.02.252,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז קהילתי לספורט בהרצליהבריכה יום משפחות תחנת גלילותרבעון 20193
                  2,500                                      07.80.02.252,500הצעות מחיר/מסגרת זמןלאנטרקוט בע"מארוחת צהרייםרבעון 20193
                  2,500                                      07.80.02.092,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאריאל מוצרי ביטחוןהרכבת דלת במשרד תחבורה רבעון 20193
                  2,500                                      07.80.02.462,500הצעות מחיר/מסגרת זמןקאמרה סיטי בע"ממצלמה לדוברותרבעון 20193
                  2,500                                      07.80.02.292,500הצעות מחיר/מסגרת זמןשפרן תקשורתהרצאהרבעון 20193
                  2,500                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןנועם דדוןהופעת אומן אורח טקס מצטייני ראש השנהרבעון 20193
                  2,500                                      07.80.02.312,500מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודה לקיר גבסרבעון 20193
                  2,500                                      07.80.02.312,500מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודה לקיר גבסרבעון 20193
                  2,500                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןבאפלו קייטרינג בע"מארוחה לכנס מתנדבים יקענםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.452,499מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתסיור לימודי תחנת קדמהרבעון 20193
                  2,498                                      07.80.02.012,498מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדריםרבעון 20193
                     -                                      07.80.06.062,496מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 2 טרקטורוןרבעון 20193
                  2,496                                      07.80.02.012,496הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקיים פאסיפיק שיווקרכש תיקי עבודה למתנדבים מגרבעון 20193
                  2,494                                      07.80.02.312,494מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמסכת חצי פניםרבעון 20193
                  2,493                                      07.80.02.012,493מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לביקור חניכי פו"מ - רבעון 20193
                  2,492                                      07.80.02.252,493הצעות מחיר/מסגרת זמןתיירות ניר דודגיבושרבעון 20193
                  2,491                                      07.80.02.012,491מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מיום משפחות תחנת פ"ת-תשורותרבעון 20193
                  2,490                                      07.80.02.452,490הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיגו סוכנויות בע"ממכונה למרפאה מחוז חוףרבעון 20193
                  2,490                                      07.80.02.312,490הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיגו סוכנויות בע"מרכש מכונת אספרסו עבור מחלקת ישוביםרבעון 20193
                  2,518                                      07.80.02.452,489פו/ פטור ועדהוימאזור בעמפתיחת שער סלולרית בסדנא באר שבערבעון 20193
                  2,485                                      07.80.02.222,485מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסהרבעון 20193
                  2,484                                      07.80.02.452,484הצעות מחיר/מסגרת זמןסער חי נופש ואירועים בע"מיום משפחותרבעון 20193
                  2,480                                      07.80.02.012,480מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות עבור מחוז חוףרבעון 20193
                  2,480                                      07.80.02.012,480מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מיום משפחות משלט מרכזרבעון 20193
                  2,480                                      07.80.02.012,480מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מדיסק און קי עבור יחידת השירותרבעון 20193
                  1,363                                      07.80.02.562,473מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעים- יום ספורטרבעון 20193
                  2,468                                      07.80.02.092,468הצעות מחיר/מסגרת זמןעופר שערים אוטומטיים בע"מתיקון שער קונוזולי יבנה שלא בביטוחרבעון 20193
                  2,468                                      07.80.02.012,468הצעות מחיר/מסגרת זמןחלום עולמי בע"מטיול רייזריםרבעון 20193
                  2,467                                      07.80.02.412,468מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  2,465                                      07.80.02.012,465הצעות מחיר/מסגרת זמןיגור פרי טיים בע"משימוש במתקנים- יום משפחות זכרון יעקברבעון 20193
                  2,460                                      07.80.02.452,460פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםיום השוטר את"ן ש"י - סינימה סיטירבעון 20193
                  2,459                                      07.80.02.252,459הצעות מחיר/מסגרת זמןפימקס בע"מציוד חירום לכוויותרבעון 20193
                  2,457                                      07.80.02.012,457הצעות מחיר/מסגרת זמןרועי אהרוןנגינה 3 ימי הקלטותרבעון 20193
                  2,457                                      07.80.02.222,457הצעות מחיר/מסגרת זמןעיצובים גרפיקה ותקשורת שיווקית בע"עריכה לשוניתרבעון 20193
                  2,457                                      07.80.02.462,457הצעות מחיר/מסגרת זמןהסמל - 8הדפסהרבעון 20193
                  2,457                                      07.80.02.012,457הצעות מחיר/מסגרת זמןצילומעתיק בעמתיקוןרבעון 20193
                  2,457                                      07.80.02.452,457הצעות מחיר/מסגרת זמןאמסל מבדקים ופוליגרף בע"מהרצאה לסדנת חקירותרבעון 20193
                  2,457                                      07.80.02.012,457הצעות מחיר/מסגרת זמןפנחס ביטון - מאיר אורהמסגרותרבעון 20193
                  2,457                                      07.80.02.012,457הצעות מחיר/מסגרת זמןל.כ.בע"מסד עצירהרבעון 20193
                  2,457                                      07.80.02.022,457הצעות מחיר/מסגרת זמןפסגות שירותי רקמה בע"מחולצות עבור טכנולוגיות להברבעון 20193
                  2,457                                      07.80.02.012,457מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורת - תחנת א א פחםרבעון 20193
                  2,455                                      07.80.02.452,455פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםפעילות מוטוריתרבעון 20193
                  2,450                                      07.80.02.222,451הצעות מחיר/מסגרת זמןהולנד מורן בע"מכימיקל HFBAרבעון 20193
                  2,450                                      07.80.02.252,450הצעות מחיר/מסגרת זמןכפר אדומיםכניסהלבריכה יום משפחות בנימיןרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.252,450הצעות מחיר/מסגרת זמןקיסוסקי ספורט ימישירות ספורט ימי - תחנת באקהרבעון 20193
                  2,450                                      52.50.03.062,450מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  2,450                                      07.80.02.012,450הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת אחים גריל בר בע"מ - "כשר"ארוחהרבעון 20193
                  2,462                                      52.50.03.062,450מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מסיגנט הר חוצביםרבעון 20193
                  1,674                                      07.80.02.512,447מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסות פרויקט דמרבעון 20193
                  2,445                                      07.80.02.452,445הצעות מחיר/מסגרת זמןפנחס היישריק בע"משרות סלולרי לשער כניסה בחניון המחוזרבעון 20193
                  2,445                                      07.80.02.312,445הצעות מחיר/מסגרת זמןרובין ר.י.ד בע"מעיצוב ועריכהרבעון 20193
                  2,440                                      07.80.02.452,440הצעות מחיר/מסגרת זמןאסידוס קייטרינג בע"מסיור סליחות- כלכלהרבעון 20193
                  2,439                                      07.80.02.012,439הצעות מחיר/מסגרת זמןנובה שיווק והנדסה בע"משטיחיםרבעון 20193
                  2,438                                      07.80.02.222,438המ/ הצעת מחירחן שמואלסולבנטיםרבעון 20193
                  2,434                                      07.80.02.312,434מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתית תקשורת לכספומט בסארבעון 20193
                  2,448                                      07.80.02.452,419מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט משרדירבעון 20193
                     -                                      07.80.02.452,415הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת 300 גרםכלכלהרבעון 20193
                  2,410                                      07.80.02.452,410הצעות מחיר/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלסיכות וסמליםרבעון 20193
                  2,341                                      07.80.02.412,403מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
                  2,400                                      07.80.02.252,400הצעות מחיר/מסגרת זמןאוניברסיטת בן גוריוןפעילות חינוך- אה''דרבעון 20193
                  2,040                                      07.80.02.012,400הצעות מחיר/מסגרת זמןברקן אירועים בקיבוץ חולדהסיוררבעון 20193
                  2,400                                      07.80.02.412,400מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20193
                  2,382                                      52.50.03.062,400מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20193
                  2,346                                      52.50.03.062,400מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20193
                  2,400                                      07.80.02.452,400הצעות מחיר/מסגרת זמןהבולשת פתרונות חכמים בע"מאמצעים מ.ט למחוז מרכזרבעון 20193
                  2,100                                      07.80.02.252,400הצעות מחיר/מסגרת זמןספינת המדבר בע"מארוחת צהרייםרבעון 20193
                  2,400                                      07.80.02.012,400הצעות מחיר/מסגרת זמןשקדיה גבע תעשיות בע"מתשורה עבור מג"ב י-םרבעון 20193
                  2,399                                      07.80.02.092,400מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל בנעוריםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.012,399פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי - חבלה מחוז חוף שלוחה צפוניתרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.012,399פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי - את"ן מרחב מנשהרבעון 20193
                  2,399                                      07.80.02.012,399מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20193
                  2,399                                      07.80.02.012,399מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20193
                  2,399                                      07.80.02.452,399הצעות מחיר/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"משירות דפוסרבעון 20193
                  2,399                                      07.80.02.222,399מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסהרבעון 20193
                  2,396                                      07.80.02.012,396מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מוסט למפקדרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.452,394הצעות מחיר/מסגרת זמןמלך הממתקים ב"ש בע"מסלסלת מתוקיםרבעון 20193
                  2,387                                      07.80.02.012,387מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מתשורה פלוגה נ"ו עוטף י-םרבעון 20193
                  2,387                                      07.80.02.012,387מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מתשורותרבעון 20193
                  2,431                                      07.80.02.452,382מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקודן ביחידת יואב/ מודיעין באר שבערבעון 20193
                  2,395                                      07.80.02.312,382מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מוידאופון גבעת האבות קריית ארבערבעון 20193
                  2,373                                      07.80.02.222,373הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטו שוורץערכה למצלמהרבעון 20193



                  2,369                                      07.80.02.012,369מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורה לשכת מפקד מג"ב מטהרבעון 20193
                  2,369                                      07.80.02.252,369הצעות מחיר/מסגרת זמןמישלב קורסים בע"מקורס תברואה ובטיחות מזוןרבעון 20193
                  2,362                                      07.80.06.062,362הצעות מחיר/מסגרת זמןגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מפנס גג מגנט נטען כחולרבעון 20193
                  2,359                                      07.80.02.012,359פו/ פטור ועדהספידי קול בע"משכירת מחצלות, פופים, כריות ישיבהרבעון 20193
                  2,359                                      07.80.02.452,359מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"משי ליום משפחהרבעון 20193
                  2,347                                      07.80.02.012,347מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20193
                  2,337                                      07.80.02.012,343מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20193
                  2,340                                      07.80.02.012,340הצעות מחיר/מסגרת זמןחלום עולמי בע"מסיור לימודי לשכת ממז מרכזרבעון 20193
                  2,340                                      52.50.01.052,340הצעות מחיר/מסגרת זמןבית הטבע - מזאויזרים ועציציםרבעון 20193
                  2,340                                      07.80.02.222,340הצעות מחיר/מסגרת זמןסופר בניין אלברט בן הרוש בע"מגלילי ניילוןרבעון 20193
                  2,340                                      07.80.02.272,340מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מאספקת מטפים צהובים עבור אחרבעון 20193
                     742                                      07.80.02.452,340מח/ מכרז חשכ"לק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"מאיסוף פסולת נייררבעון 20193
                  2,340                                      07.80.02.092,340הצעות מחיר/מסגרת זמןאושרי יעקיבתיקון פיצוץ מים בגן נר - מג"ב צפוןרבעון 20193
                  2,340                                      07.80.02.452,340הצעות מחיר/מסגרת זמןדגל ושלט בע"מתשורה לשוטר מצטייןרבעון 20193
                  2,340                                      07.80.02.312,340הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שילובים.הדפסת חוברות אגמ מרכזרבעון 20193
                  2,340                                      07.80.02.092,340הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת רדואןעבודות גינון מרחב גלילרבעון 20193
                  2,340                                      07.80.02.012,340הצעות מחיר/מסגרת זמןאמקו ים בעמשכירת מכולת קירור לטובת מחוז צפוןרבעון 20193
                  2,340                                      07.80.02.452,340הצעות מחיר/מסגרת זמןללי כהןשכירת אולםרבעון 20193
                  2,340                                      07.80.02.312,340הצעות מחיר/מסגרת זמןאיטייפ-אומניטק בע"מתרגום תיחור סוסיםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.012,340מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20193
                  2,340                                      07.80.02.012,340הצעות מחיר/מסגרת זמןתאריקה זוהר ייצוג בע"מקריינותרבעון 20193
                  2,340                                      52.50.03.062,340מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  2,340                                      07.80.02.312,340הצעות מחיר/מסגרת זמןסקאי אפ יוצרים בע"מבובת דנסררבעון 20193
                  2,340                                      07.80.02.452,340הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו קסט הגלילשולחן + מחברתרבעון 20193
                  1,752                                      07.80.02.312,336מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"מטיפול תחזוקתי מתקני מיםרבעון 20193
                  2,334                                      07.80.02.012,334מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20193
                  2,332                                      07.80.02.012,332מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"משי לחג ראש השנה - אמ"שרבעון 20193
                  2,330                                      07.80.02.012,330מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכיבוד ערב - תחנת נהריהרבעון 20193
                  2,330                                      07.80.02.452,330פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מרחב שפלהרבעון 20193
                  2,330                                      07.80.02.012,330מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלה לערב פרידה ממת"ח ראשלרבעון 20193
                  2,328                                      52.50.01.082,328הצעות מחיר/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מרכש מדפסות ניידותרבעון 20193
                  2,326                                      07.80.02.452,326מפ/ מכרז פומביאופטימיקס בע"מעדשת זום ומצלמהרבעון 20193
                  2,317                                      07.80.02.252,317הצעות מחיר/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםהדפסת הזמנות נופש הורים שכוליםרבעון 20193
                  2,317                                      07.80.02.222,317הצעות מחיר/מסגרת זמןמד וואי בע"מחלוקים ושרוולוניםרבעון 20193
                  2,317                                      07.80.02.462,317מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתיק לבוחן תנועהרבעון 20193
                  2,317                                      07.80.02.252,317הצעות מחיר/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםשירותי הדפסהרבעון 20193
                  2,317                                      07.80.02.012,317מפ/ מכרז פומביגיפטק מתנות ומוצרי פרסוםתשורותרבעון 20193
                     621                                      07.80.02.412,314מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפירוק מצלמות בלהב עטרותרבעון 20193
                  2,305                                      07.80.02.222,305הצעות מחיר/מסגרת זמןאליקל בע"מפלטת חימוםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.042,303מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלהרבעון 20193
                  2,306                                      07.80.02.572,301מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט תחנת יפורבעון 20193
                  2,287                                      07.80.02.012,287הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת אמא אגריפס בע"מארוחת גיבוש - ארוחת צהרייםרבעון 20193
                     759                                      07.80.02.312,287הצעות מחיר/מסגרת זמןגלובס פבליש עתונותרכישת מנוי עיתון גלובס נצ"מ עופר שנהברבעון 20193
                  2,282                                      07.80.02.312,282הצעות מחיר/מסגרת זמןרם ציוד לבעלי חיים בע"מאת אלומניוםרבעון 20193
                  2,281                                      07.80.02.252,282מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעמתשורה לפורשרבעון 20193
                  2,282                                      07.80.02.412,282מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש עבור את"ןרבעון 20193
                  2,276                                      07.80.02.452,276הצעות מחיר/מסגרת זמןג. ברינר בע"מנומרטור עבור מחוז חוףרבעון 20193
                  2,276                                      07.80.02.092,276מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום בבסיס גן נר רבעון 20193
                  2,272                                      07.80.02.452,272מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהחומרים וכלי עבודהרבעון 20193
                  2,270                                      07.80.02.222,270הצעות מחיר/מסגרת זמןאראמסכין יפנית ופינצטותרבעון 20193
                  2,264                                      07.80.02.092,264מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"מתשלום למהנדס חשמל-בדיקת גנרטור מחוז צפוןרבעון 20193
                  2,263                                      07.80.02.012,263מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20193
                  2,260                                      07.80.02.412,260הצעות מחיר/מסגרת זמןדי וי דיגיטל ויז'ן בע"ממצלמות דרך מחוז מרכזרבעון 20193
                  2,252                                      07.80.02.312,252הצעות מחיר/מסגרת זמןח. רוזנרהחלפת מנורה לבלון תאורהרבעון 20193
                  2,250                                      07.80.02.252,250הצעות מחיר/מסגרת זמןיוני טכנאי שרות ותיקונים לציוד כושרתיקון מכשיר הליכון תחנת שרתרבעון 20193
                  2,250                                      07.80.02.222,250הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקטרו סליל בע"משונותרבעון 20193
                  2,250                                      07.80.02.012,250הצעות מחיר/מסגרת זמןלידו כנרת בע"משייט בכנרת עבור אג"מ מג"ברבעון 20193
                  2,250                                      07.80.02.252,250הצעות מחיר/מסגרת זמןברקום שיווק והפצה בע"מאוזניות בלוטוס- לקבוצות ריצהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.012,250הצעות מחיר/מסגרת זמןארוך לימור-אינספייר הפקת אירועיםסדנהרבעון 20193
                  2,250                                      07.80.02.452,250הצעות מחיר/מסגרת זמןענת לב אגלרתשורה יום העצמת השוטרת חברוןרבעון 20193
                  2,246                                      07.80.02.452,246מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20193
                  2,244                                      07.80.02.452,244מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורה כנס רק"ל מחוזירבעון 20193
                     -                                      07.80.02.312,243הצעות מחיר/מסגרת זמןשפן הסלע בע"מסדנה ליח כלבניםרבעון 20193
                  2,184                                      07.80.02.412,240מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20193
                  2,240                                      07.80.02.012,240הצעות מחיר/מסגרת זמןיעקבי יהודה - ברבחוצ קייטרינגכלכלהרבעון 20193
                  2,230                                      07.80.02.012,235מפ/ מכרז פומביגייד 21לינה וכלכלה ליחידות חילוץרבעון 20193
                  2,230                                      07.80.02.252,230הצעות מחיר/מסגרת זמןעוז הפקות - כנסים ואירועים בע"מכנס האיגוד הישראלי לאיכות רבעון 20193
                  2,226                                      07.80.02.252,227מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהסעים נופש הורים שכוליםרבעון 20193
                  2,224                                      07.80.02.412,223הצעות מחיר/מסגרת זמןד.מ. 3000 הנדסה בע"מממתג - חד''ןרבעון 20193
                  2,223                                      07.80.02.012,223מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטייניםרבעון 20193
                  2,223                                      07.80.02.012,223הצעות מחיר/מסגרת זמןמעבר לרעיון בי.טי.איי.מעמד למסיימי פומ חטיבת האבטחהרבעון 20193
                  2,222                                      52.50.03.062,222הצעות מחיר/מסגרת זמןא.נ.י.א פתרונות אנרגיה בע"ממכשיר ספיחת לחות מרחב יפתחרבעון 20193
                  2,220                                      07.80.02.012,220מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורות עבור מחוז חוףרבעון 20193
                  2,247                                      07.80.02.112,216הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמייבש ומכונת כביסהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.222,214הצעות מחיר/מסגרת זמןסיגמה ישראל לכימיקליםניירות בנצ'קוטרבעון 20193
                  2,204                                      07.80.02.012,204מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.452,201הצעות מחיר/מסגרת זמןאירוח מטיילים בגלילסיור לימודירבעון 20193
                  2,170                                      07.80.02.452,200הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהאגרות למחוז חוףרבעון 20193
                  2,200                                      07.80.02.012,200הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז פרס לשלוםביקור חשבות (רפ"ק ומעלה)במרכז פרס לשלום וחדשנותרבעון 20193
                  2,200                                      07.80.02.292,200הצעות מחיר/מסגרת זמןאום חליפהארוחהרבעון 20193
                  2,108                                      07.80.02.412,198מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכיםרבעון 20193
                  2,112                                      07.80.02.412,198מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכיםרבעון 20193
                  2,112                                      07.80.02.412,198מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכי מחשברבעון 20193
                  2,187                                      07.80.02.252,187מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכיבוד צהריים - משל"ט מחוז חוףרבעון 20193
                  2,182                                      07.80.02.012,183הצעות מחיר/מסגרת זמןארוך לימור-אינספייר הפקת אירועיםסיור מחלקת שכררבעון 20193
                  2,181                                      07.80.02.012,181הצעות מחיר/מסגרת זמןקרטינג חיפה 2003 בע"מפעילותרבעון 20193
                  2,229                                      07.80.02.462,180הצעות מחיר/מסגרת זמןטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון מצלמהרבעון 20193
                  2,176                                      07.80.02.222,176הצעות מחיר/מסגרת זמןחן שמואלציוד מתכלה למעבדהרבעון 20193
                  2,165                                      07.80.02.012,165מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מרכש תשורה למתנדבי בסיס באר טוביהרבעון 20193
                  2,147                                      07.80.02.252,165מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"מהיסעיםרבעון 20193
                  2,164                                      07.80.02.312,165הצעות מחיר/מסגרת זמןארט דיזיין ע.ש. בע"מרולאפים שירותי הדפסה שחקיםרבעון 20193
                     762                                      07.80.02.252,165מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"משירותי הדפסהרבעון 20193
                  2,165                                      07.80.02.252,165הצעות מחיר/מסגרת זמןהתרבוש ערן שדרסיוררבעון 20193



                  2,006                                      07.80.02.012,160מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"מכנס חטיבהרבעון 20193
                  2,160                                      07.80.02.312,160מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מסוללות למתפ"ארבעון 20193
                  2,155                                      07.80.02.452,155הצעות מחיר/מסגרת זמןהעולם המופלא הפקות ואירועיםשירות מתנפחים - תחנת טירת כרמלרבעון 20193
                  2,155                                      07.80.02.252,155הצעות מחיר/מסגרת זמןהעולם המופלא הפקות ואירועיםשירות מתנפחים - תחנת טירת כרמלרבעון 20193
                  2,153                                      07.80.02.012,153מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות - זיהוי מחוז חוףרבעון 20193
                  2,153                                      07.80.02.012,153מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20193
                  2,140                                      07.80.02.252,140הצעות מחיר/מסגרת זמןאקסטרא סטודנטהכשרה - עריכת וידאו , רפ'''ק רייסרבעון 20193
                  2,140                                      07.80.02.312,140הצעות מחיר/מסגרת זמןארבע גבינותכלכלה יום עיוןרבעון 20193
                  2,135                                      07.80.02.012,135מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתיק מבצעירבעון 20193
                  2,130                                      07.80.02.042,130הצעות מחיר/מסגרת זמןצ.מ.ד ניהול ואחזקות בע"מ- מאפה נאמןכיבודרבעון 20193
                  2,129                                      07.80.02.402,129הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקטרוניקס מילמן ראובןתיקון בידוריותרבעון 20193
                  1,884                                      07.80.02.452,129הצעות מחיר/מסגרת זמןשביל עיזים בע"מפעילות גיבושרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.012,126מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות- תחנת פתח תקווהרבעון 20193
                  2,125                                      07.80.02.012,125הצעות מחיר/מסגרת זמןכרמל מוצרים טבעיים בע"מתשורות לטקסרבעון 20193
                  2,122                                      07.80.02.452,122מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מאוגר וידאורבעון 20193
                  2,120                                      07.80.02.292,120הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז המבקרים לגעת בנצח בע"מסיור סליחות -חברון אה"ד + רבעון 20193
                  2,113                                      07.80.02.452,113מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  2,106                                      07.80.02.012,106מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20193
                  2,106                                      07.80.02.252,106הצעות מחיר/מסגרת זמןמרום בע"מעלים לקלרינטרבעון 20193
                  2,106                                      07.80.02.012,106מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מאוזניות עבור מג"ב חוףרבעון 20193
                  2,106                                      07.80.02.012,106הצעות מחיר/מסגרת זמןאייל בללימופערבעון 20193
                  2,106                                      07.80.02.092,106הצעות מחיר/מסגרת זמןמיכאל הרצל ובניו בע"מאספקת חול ים עבור בה"ד מגרבעון 20193
                  2,106                                      07.80.02.452,106מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות כנס תקציבאיםרבעון 20193
                  2,106                                      07.80.02.452,106הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו 21 ג.ר. (2012) בע"משירות סאונד עבור טכנולוגיות חוףרבעון 20193
                  2,106                                      07.80.02.012,106מפ/ מכרז פומבילוניטק מוצרי פרסוםרכש תשורות - לשכת ראש אהרבעון 20193
                  2,106                                      07.80.02.312,106הצעות מחיר/מסגרת זמןיו די אס אינטרנשיונל בעתיקון עגלת משטחים חשמליתרבעון 20193
                  2,106                                      07.80.02.412,106הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטופ שיווק בע"מרכש עבור מחוז מרכזרבעון 20193
                  1,226                                      07.80.02.452,105הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון מסילת כושר שומרוןרבעון 20193
                  2,101                                      07.80.02.312,101הצעות מחיר/מסגרת זמןרונבי את ברקוביץ סחר בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  2,100                                      07.80.02.222,100הצעות מחיר/מסגרת זמןמרקורי מוצרי מדע ותעשיהממסיםרבעון 20193
                  2,100                                      07.80.02.012,100הצעות מחיר/מסגרת זמןוולט מנחם רפאלנגינה 3 ימי הקלטותרבעון 20193
                  2,100                                      07.80.02.012,100הצעות מחיר/מסגרת זמןמונדו הפקותמגנטיםרבעון 20193
                  2,090                                      07.80.02.012,090הצעות מחיר/מסגרת זמןאי 2 זי מזון בע"משירותי קייטרינגרבעון 20193
                  2,089                                      07.80.02.012,088הצעות מחיר/מסגרת זמןברקום שיווק והפצה בע"ממצלמות לקסדה ליס"מרבעון 20193
                  2,085                                      07.80.02.222,085מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהסולמותרבעון 20193
                  2,082                                      07.80.02.012,082מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתסיור לימודי לאילת מתפ"ארבעון 20193
                  2,077                                      07.80.02.012,077הצעות מחיר/מסגרת זמןקדר-אגודה שיתופית להתיישבות בע"מיום הוקרה לשוטרי וקציני ימ"רבעון 20193
                  2,071                                      07.80.02.012,071מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20193
                  2,041                                      07.80.02.462,059מפ/ מכרז פומבימ.ב.א. הזורע טכנולוגיות כיול אגודהכיול פלס דיגיטלירבעון 20193
                  2,058                                      07.80.02.312,058מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמלחצייםרבעון 20193
                  2,058                                      07.80.02.092,058מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור רמת"ל מטה מחוז מרכזרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.452,050הצעות מחיר/מסגרת זמןיגור פרי טיים בע"מיום משפחותרבעון 20193
                  2,050                                      07.80.02.462,050הצעות מחיר/מסגרת זמןעוז הפקות - כנסים ואירועים בע"מיום עיוןרבעון 20193
                  2,050                                      52.50.03.062,050מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  2,048                                      07.80.02.452,048מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות עבור מטה מרחב אשררבעון 20193
                  2,048                                      07.80.02.452,048הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהוהדפסות שונות למחוז ת"ארבעון 20193
                  2,047                                      07.80.02.012,048הצעות מחיר/מסגרת זמןבולוס נאילתשורהרבעון 20193
                  2,047                                      07.80.02.012,047מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לראש השנה ממר שרוןרבעון 20193
                  2,046                                      07.80.02.012,046הצעות מחיר/מסגרת זמןאלעד-אל עיר דודסיור לימודי סאגוואי - יחידת המטה רבעון 20193
                  2,068                                      07.80.02.412,042מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכות אבטחה במתח נמוךרבעון 20193
                  1,989                                      07.80.02.132,040מפ/ מכרז פומבי איתוראן איתור ושליטההרחבה- חיישן בקרת טמפרטורהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.452,040הצעות מחיר/מסגרת זמןק.ש.מ. שיווק ונופשיום משפחות יס"מ אשררבעון 20193
                  2,067                                      52.50.03.062,040מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משיפוץ בית ליאל ירושליםרבעון 20193
                  2,037                                      52.50.03.062,037מש/ מכרז שב"סא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"ממידוף עבור מחוז ירושליםרבעון 20193
                  2,036                                      07.80.02.092,036הצעות מחיר/מסגרת זמןברמד-אגודה שיתופית חקלאית בע"מקריאת שירות לטכנאי עבור בסיס הדרכה מכמרבעון 20193
                  2,036                                      07.80.02.452,036הצעות מחיר/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מכרטיסיםרבעון 20193
                  2,036                                      07.80.02.112,036הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מלוח מחיק זכוכית לחבלה ת"ארבעון 20193
                  2,036                                      07.80.02.452,036הצעות מחיר/מסגרת זמןדנק אורית- עולם הכסאותכסאותרבעון 20193
                  2,028                                      07.80.02.412,028הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש מסכיםרבעון 20193
                  2,027                                      07.80.02.312,027מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןארוחת בוקר כנס אג"מ גלילרבעון 20193
                  2,027                                      07.80.02.252,027מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהיסעיםרבעון 20193
                  2,025                                      07.80.02.012,025מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורותרבעון 20193
                  2,012                                      52.50.03.062,012מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  2,007                                      07.80.02.012,007מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכנס גימלאים תחנת פ"תרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.322,004הצעות מחיר/מסגרת זמןיד ושםהסעת עד +חניה למפקדים בימי ההכנהרבעון 20193
                  2,003                                      07.80.02.012,003הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז בוטני גנני - קוקטיל פרחיםפרחים עבור מג"ב איו"שרבעון 20193
                  2,001                                      07.80.02.452,001הצעות מחיר/מסגרת זמןמאפיית וקיים בע"מכיבוד הרמת כוסית ראש השנהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.012,001מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מיום משפחות מרחב נתב"גרבעון 20193
                  2,001                                      07.80.02.012,001הצעות מחיר/מסגרת זמןהסמל - 8מחברות למת"ח רמלהרבעון 20193
                  2,001                                      07.80.02.012,001הצעות מחיר/מסגרת זמןארבע גבינותכיבוד להרמת כוסית נתב"גרבעון 20193
                  2,001                                      07.80.02.012,001מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.452,000מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורהרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןק.ש.מ. שיווק ונופשכניסה למתקן , יום יחידה ירדןרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.452,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי אביהעציציםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.562,000מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהובלת ציוד אגף השיטוררבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.252,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקרסיקוב דמיטריגומיותלחניכי פנמיית המשטרה רבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.462,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה לפיתוח גני תקווהשכירת אולםרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.452,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאהבת הים בע"מגיבוש ספכ תחנת בנימיןרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.312,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלוקסוסמגן רגל לסוס אימוןרבעון 20193
                  1,790                                      07.80.02.252,000מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהסעת תלמידים - מגזר בדואיםרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.452,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסברס יזמות וייצוג בע"מאומןרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאביקו שירותי מוזיקהאומן אורחרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.252,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה לפיתוח גני תקווהשכירת אולםרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.012,000מפ/ מכרז פומבימ.ר.הנטר בעמתשורה עבור מג"ב י-םרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.092,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסרור אילנית/שלמה מרכז הצבעשכפול מפתחותרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןממתקי השלושה בע"מכיבוד בחירות 2019רבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחים לטקסרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.222,000הצעות מחיר/מסגרת זמןכשיוף אלקטרוניקהחומרים וכלי עבודהרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.292,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהעמותה להקמת יד לשיריוןהשכרת כיתותרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.452,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאיילה נסיעות ותיירות בע"מסיור לימודי -מו''פ + מת''ןרבעון 20193
                  1,999                                      52.50.01.202,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהעתקות אור עבור מחוז ש"ירבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.452,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאיריס בר אוןיום עיון העצמת השוטרת מרחב חברוןרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.452,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגנון סיוןטקס דרגות ראש השנה מחוז מרכזרבעון 20193



                  2,000                                      07.80.02.452,000הצעות מחיר/מסגרת זמןכנפיים לבנות - יוסי ביטוןשירותי הגברהרבעון 20193
                  2,000                                      52.50.01.052,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקייקי כפר בלוםיום יחידה נק' טובארבעון 20193
                  1,500                                      07.80.06.082,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה הכלכלית חבל ים המלח בע"מפעילות לילהרבעון 20193
                  1,634                                      07.80.02.092,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. חבל מודיעיןארנונהרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.012,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיןר לימודילאילת - מגמת אתרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.412,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשזר יחיאל בעמרכש רכיבים אלקטרוניםרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.452,000מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתמונות פינת הנצחהרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.252,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאינטרכל הכל לביתמארז ממתקים לפצועיםרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.012,000מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מתשורה עבור מג"ב י-םרבעון 20193
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מהדפסת מפותרבעון 20193
                  1,998                                      07.80.02.311,998מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"מפורום אבטחה מחוז מרכז-תשורותרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.451,998הצעות מחיר/מסגרת זמןד.מ.ד יזמות בע"מכלכלהרבעון 20193
                  1,997                                      07.80.02.011,997מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות מפקד משל"ט מרכזרבעון 20193
                  1,996                                      07.80.02.011,996מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורתשורהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.011,996הצעות מחיר/מסגרת זמןמתוק וזול בע"ממארז מתוקיםרבעון 20193
                  1,992                                      52.50.01.051,992מפ/ מכרז פומבידפוס מאסטר-בכרי נבילהחולצות דרייפיט - תחנת א א פחםרבעון 20193
                  1,991                                      07.80.02.011,991מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים עבור מג"ב י-םרבעון 20193
                  1,991                                      07.80.02.011,991מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות עבור מחוז חוףרבעון 20193
                     598                                      07.80.02.011,991מפ/ מכרז פומבימלכות וקסברגר בע"מתשורות לרוה"ש ממר שפלהרבעון 20193
                  1,989                                      07.80.02.011,989מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתיק צדרבעון 20193
                  1,989                                      07.80.02.091,989הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן סיאני-מהנדס חשמלמהנדס בודק חשמל תשתיות חשמל רבעון 20193
                  1,989                                      07.80.02.221,989מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20193
                  1,989                                      07.80.02.251,989הצעות מחיר/מסגרת זמןיבוק יזמות בע"מ - קדמהערב פרידה מרפ''ק אייל יהודהרבעון 20193
                  1,989                                      07.80.02.251,989הצעות מחיר/מסגרת זמןקרביץ 1974 בע"מציוד משרדירבעון 20193
                  1,989                                      07.80.02.311,989הצעות מחיר/מסגרת זמןהפתרון כאומנות בע"מהרצאהרבעון 20193
                  1,987                                      07.80.02.451,987מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"משקיות ממותגותרבעון 20193
                  1,640                                      07.80.02.311,980הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהאגרות למחוז ת"ארבעון 20193
                  1,710                                      07.80.02.311,980הצעות מחיר/מסגרת זמןפינת השלושהארוחת צהריים יח' השירותרבעון 20193
                  1,977                                      07.80.02.011,977מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לפורום מתנדבים - תחנת קדמהרבעון 20193
                  1,974                                      07.80.02.011,974הצעות מחיר/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מדף מגנט עבור דוברות מג"ברבעון 20193
                  1,970                                      07.80.02.411,970מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  1,967                                      07.80.02.451,967הצעות מחיר/מסגרת זמןאדיב - חולצות מודפסות בע"מרכישת ביגוד ליחידת כלבנים מחוזיתרבעון 20193
                  1,967                                      07.80.02.301,967הצעות מחיר/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהסוללות למקדחהרבעון 20193
                  1,966                                      07.80.02.461,966הצעות מחיר/מסגרת זמןאמ.אי.די סולושנססיוע במחקררבעון 20193
                  1,966                                      07.80.02.041,966מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלה יום משפחות ימ"ררבעון 20193
                  1,966                                      07.80.02.011,966הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מארוחת ערברבעון 20193
                  1,963                                      07.80.02.291,963מפ/ מכרז פומבימלכות וקסברגר בע"מתשורהרבעון 20193
                  1,597                                      07.80.02.251,960הצעות מחיר/מסגרת זמןרשת אמי"ת- גוגיהאירוח סדנא רבעון 20193
                  1,960                                      07.80.02.011,960מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "שי לראש השנהרבעון 20193
                  1,957                                      07.80.02.311,957הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז הפרחים בסיטונאותפרחים ליום ילק"מ נהריהרבעון 20193
                  1,955                                      07.80.02.451,955הצעות מחיר/מסגרת זמןבשביל המעיינותפעילות אתגריתרבעון 20193
                  1,942                                      07.80.02.411,942מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותציוד היקפי למחשבים זיכרונות ומדפסותרבעון 20193
                  1,942                                      07.80.02.171,942מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותטאבלט מוקשחרבעון 20193
                  1,942                                      07.80.02.411,942מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש טאבלטרבעון 20193
                  1,936                                      07.80.02.221,936מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהרכיבי אלקטרוניקה שוניםרבעון 20193
                  1,934                                      07.80.02.451,934הצעות מחיר/מסגרת זמןאילן ביטוןציוד הפעלה לילדיםרבעון 20193
                  1,928                                      07.80.02.221,928פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלשכירות עמודים עבור תקשורתרבעון 20193
                  1,926                                      07.80.02.011,926מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מיום משפחותרבעון 20193
                  1,027                                      07.80.02.011,925מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהזמנת אוטובוס עבור מתנדביםרבעון 20193
                  1,925                                      07.80.02.251,925הצעות מחיר/מסגרת זמןק.ש.מ. שיווק ונופשיום משפחות יס"מ אשררבעון 20193
                  1,862                                      07.80.02.411,922מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
                  1,874                                      07.80.02.411,922מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
                  1,872                                      07.80.02.411,922מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
                  1,868                                      07.80.02.411,922מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
                  1,947                                      07.80.02.451,920מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרריםרבעון 20193
                  1,920                                      07.80.02.011,920הצעות מחיר/מסגרת זמןפלט שירותי דפוס בע"מלוח שנה חשבות 2019רבעון 20193
                  1,919                                      07.80.02.251,919הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתחזוקת חד"כרבעון 20193
                  1,725                                      07.80.02.011,918הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת שף 1868 הפקות ארועים בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20193
                  1,916                                      07.80.02.451,916מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מפדים לעכבר + למקלדתרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.011,913הצעות מחיר/מסגרת זמןגלי ג.ג. בע"מיום משפחותרבעון 20193
                  1,903                                      07.80.02.011,903הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודת אכסניות נוערטיול יחידהרבעון 20193
                  1,903                                      07.80.02.011,903הצעות מחיר/מסגרת זמןאלעד-אל עיר דודסיוררבעון 20193
                  1,900                                      07.80.02.111,900הצעות מחיר/מסגרת זמןליאור בני צדוק שירזי בע"מקולט אדיםרבעון 20193
                  1,900                                      07.80.02.411,900מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש עבור להברבעון 20193
                  1,899                                      07.80.02.011,899מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמחסןרבעון 20193
                  1,895                                      07.80.02.251,895הצעות מחיר/מסגרת זמןמשואה למלונאות ונופש בע"מ (מלון  יהיום עיון מקצועירבעון 20193
                  1,895                                      07.80.02.501,895הצעות מחיר/מסגרת זמןטים ציוד טלויזיהמיקרופוןרבעון 20193
                  1,620                                      07.80.02.451,895הצעות מחיר/מסגרת זמןפרסום דנגורהדפסת יומניםרבעון 20193
                  1,895                                      07.80.02.411,895מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנהרבעון 20193
                  1,895                                      07.80.02.411,895מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש אנטנות לימ"מרבעון 20193
                  1,892                                      07.80.02.451,892מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתיום משפחות ימ"ר מרכזרבעון 20193
                  1,884                                      07.80.02.011,884מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורה עבור מג"ב דרוםרבעון 20193
                  1,883                                      07.80.02.091,883הצעות מחיר/מסגרת זמןמערכות בטיחות ג.י בע"מערכת בטיחות קומפלט עבור עבודה בגובה לצורך טיפול בתרבעון 20193
                  1,881                                      07.80.02.321,881מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמשלחת מ"י לפולין - ספטמבררבעון 20193
                  1,880                                      07.80.02.291,880מש/ מכרז שב"סספרותק  תרבות ישראליתספריםרבעון 20193
                  1,872                                      07.80.02.251,872הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטהדפסה על גביי רולפ- בית מורשתרבעון 20193
                  1,872                                      07.80.02.311,872הצעות מחיר/מסגרת זמןמוטי דפוס צבעי הקשת בע"מהדפסה עבור סיור רגלירבעון 20193
                  1,872                                      07.80.02.221,872מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכותרבעון 20193
                  1,872                                      07.80.02.181,872הצעות מחיר/מסגרת זמןמפרולייטמתקן לפירוק והרכבת כוונותרבעון 20193
                  1,872                                      07.80.02.091,872הצעות מחיר/מסגרת זמןמיכאל הרצל ובניו בע"מאספקת משאית חול ים עבור מכמרבעון 20193
                  1,872                                      07.80.02.021,872הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםסיכה מסיליקוןרבעון 20193
                  1,872                                      07.80.02.311,872מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןפרוג'קטוררבעון 20193
                  1,872                                      07.80.02.011,872מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20193
                  1,861                                      07.80.02.091,861הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת סלונר בע"מעציצים ושתילים למתחם בית דגןרבעון 20193
                  1,860                                      52.50.01.081,860מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסק קשיחרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.251,858הצעות מחיר/מסגרת זמןי.מ תעשיות פנליםפנל מתקפל לאימון שוטריםרבעון 20193
                  1,855                                      07.80.02.251,855הצעות מחיר/מסגרת זמןבולוס נאילתשורהרבעון 20193
                  1,756                                      07.80.02.271,854מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מעב' גילוי אש יחידת אתגר עטרותרבעון 20193
                  1,853                                      07.80.02.251,853מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"משי ליום משפחהרבעון 20193
                  1,850                                      07.80.02.221,850הצעות מחיר/מסגרת זמןהבולשת פתרונות חכמים בע"ממצלמת צידרבעון 20193
                  1,850                                      07.80.02.451,850הצעות מחיר/מסגרת זמןהבולשת פתרונות חכמים בע"מרכש מצלמהרבעון 20193
                  1,823                                      07.80.02.011,850מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"מערב מתנדבים תחנת רחובותרבעון 20193
                  1,849                                      07.80.02.011,849מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהובלהרבעון 20193



                  1,871                                      07.80.02.111,849מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט מג"ב עוטף ירושליםרבעון 20193
                  1,645                                      07.80.02.011,848הצעות מחיר/מסגרת זמןהקרן למורשת הכותל המערבסיור סליחותרבעון 20193
                  1,843                                      07.80.02.461,843מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"משעון לחדר תידרוךרבעון 20193
                  1,849                                      52.50.01.051,840מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכסאות - תחנת נהריהרבעון 20193
                  1,874                                      52.50.03.061,838מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאבטחה לתשתית צהלית בבניין רד בינתרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.321,836הצעות מחיר/מסגרת זמןיד ושםמשלחת אוקטובר- חניה למפקדים והסעת עדרבעון 20193
                  1,767                                      07.80.02.411,829מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
                  1,787                                      07.80.02.411,829מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
                  1,778                                      52.50.03.061,826מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשברבעון 20193
                  1,783                                      07.80.02.411,826מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשברבעון 20193
                  1,790                                      52.50.03.061,826מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשברבעון 20193
                  1,782                                      07.80.02.411,826מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשברבעון 20193
                  1,825                                      07.80.02.011,825הצעות מחיר/מסגרת זמןקרביץ 1974 בע"מכספותרבעון 20193
                  1,820                                      07.80.02.251,825מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהסעיםרבעון 20193
                  1,825                                      52.50.01.051,825מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20193
                  1,820                                      07.80.02.011,820הצעות מחיר/מסגרת זמןג.מ קוקו האט 2013 בע"מסיור לימודי מרחב שפלה -ארוחת צהרייםרבעון 20193
                  1,818                                      07.80.02.251,818מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהעזרי אימוןרבעון 20193
                  1,678                                      07.80.02.451,816מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש טונריםרבעון 20193
                  1,816                                      07.80.02.011,816הצעות מחיר/מסגרת זמןהאגודה למען החייללינה בבית החייל חיפהרבעון 20193
                  1,815                                      07.80.02.221,815מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכות לדש הבגדרבעון 20193
                     936                                      07.80.02.091,814הצעות מחיר/מסגרת זמןעופר שערים אוטומטיים בע"מתיקון שער כפר כנארבעון 20193
                  1,814                                      07.80.02.011,814מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20193
                  1,809                                      07.80.02.461,802מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלטיםרבעון 20193
                  1,802                                      07.80.02.451,802מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  1,800                                      07.80.02.451,800הצעות מחיר/מסגרת זמןכפר אדומיםכניסהלבריכה יום משפחות בנימיןרבעון 20193
                  1,800                                      07.80.02.251,800הצעות מחיר/מסגרת זמןדלתא יעוץ והדרכות בע"מחולצותרבעון 20193
                  1,800                                      07.80.02.011,800הצעות מחיר/מסגרת זמןלוי ישראלתקליטןרבעון 20193
                  1,800                                      07.80.02.461,800הצעות מחיר/מסגרת זמןשירה אבוחצירהתרגוםרבעון 20193
                     301                                      07.80.02.011,800הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מוסדות חינוך תרבותערב הוקרה מתנדביםרבעון 20193
                  1,800                                      07.80.02.011,800הצעות מחיר/מסגרת זמןשם טוב אפי- ספיד מיוזיקהנחיית אירוערבעון 20193
                  1,600                                      07.80.02.251,800הצעות מחיר/מסגרת זמןתורה בציון אור עולםהרצאהרבעון 20193
                  1,800                                      07.80.02.011,800הצעות מחיר/מסגרת זמןחשמל על הגל בע"מפעילות ימיתרבעון 20193
                  1,800                                      07.80.02.291,800הצעות מחיר/מסגרת זמןהמכון למורשת בן גוריוןפעילותרבעון 20193
                  1,800                                      07.80.02.451,800הצעות מחיר/מסגרת זמןרשות הטבע והגניםפעילות גיבושרבעון 20193
                  1,800                                      07.80.02.011,800הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב מוני בע"מתשורה לחגרבעון 20193
                  1,700                                      07.80.02.291,800הצעות מחיר/מסגרת זמןבירה מלכה אירוחסיור כולל טעימותרבעון 20193
                  1,789                                      07.80.02.011,789הצעות מחיר/מסגרת זמןחלום עולמי בע"מאטרקציה סיור לימודי לב ת"ארבעון 20193
                  1,787                                      07.80.02.011,789הצעות מחיר/מסגרת זמןפושטק רינת מורסיור מחלקת אבטחהרבעון 20193
                  1,782                                      07.80.02.251,782הצעות מחיר/מסגרת זמןק.ש.מ. שיווק ונופשיום משפחות שפרעםרבעון 20193
                  1,778                                      07.80.02.451,778מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"משלט וידאו, מצלמות ואוגר וידאורבעון 20193
                  1,777                                      07.80.02.411,777מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  1,775                                      52.50.03.061,775מש/ מכרז שב"סא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"ממידוף עבור אגף השיטוררבעון 20193
                  1,746                                      07.80.02.011,775מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מכנס חטיבהרבעון 20193
                  1,757                                      07.80.02.461,773מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהיסעים- יום ספורטרבעון 20193
                  1,792                                      52.50.01.041,769מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקודןרבעון 20193
                  1,779                                      07.80.02.311,769מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת באקה אל גרבייהרבעון 20193
                  1,769                                      07.80.02.311,769פו/ פטור ועדהפרצוב א.ד.י בע"מרכש ציוד לכלביםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.451,768הצעות מחיר/מסגרת זמןציפור הנפש אומנות ישראלית בע"מתשורות - תחנת עירוןרבעון 20193
                  1,767                                      07.80.02.411,767מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית פתח תקווהרבעון 20193
                  1,597                                      07.80.02.251,763מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהסעים נופש הורים שכוליםרבעון 20193
                  1,763                                      07.80.02.011,763הצעות מחיר/מסגרת זמןגיד'יס שיווק בע"מציוד חדר כושררבעון 20193
                  1,761                                      07.80.02.091,761הצעות מחיר/מסגרת זמןעופר שערים אוטומטיים בע"מתיקון מחסומים קלים ימ"ררבעון 20193
                  1,760                                      07.80.02.011,760הצעות מחיר/מסגרת זמןשורץ יהודהטקס מצטייניםרבעון 20193
                  1,759                                      07.80.02.311,759מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמנעוליםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.011,756הצעות מחיר/מסגרת זמןשפן הסלע בע"מסדנה ליח כלבניםרבעון 20193
                  1,755                                      52.50.01.051,755מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברי "בוקר או ערב מהסרטיםרבעון 20193
                  1,755                                      07.80.02.011,755מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים ממר שפלהרבעון 20193
                  1,755                                      07.80.02.011,755הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן סיאני-מהנדס חשמלבדיקת חשמלרבעון 20193
                  1,755                                      07.80.02.011,755מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמחברותרבעון 20193
                  1,755                                      07.80.02.251,755הצעות מחיר/מסגרת זמןבן יוסף מהנדסיםאירועי חול המועד סוכות- בדיקת מהנדס חשמלרבעון 20193
                  1,755                                      52.50.01.051,755הצעות מחיר/מסגרת זמןמוצר 2000ארון מתכתרבעון 20193
                  1,755                                      07.80.02.251,755מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלה יום משפחות שומרוןרבעון 20193
                  1,755                                      07.80.02.311,755הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו שוקי דוכובני בע"משרותי הדפסת עלונים שחקיםרבעון 20193
                  1,755                                      07.80.02.251,755הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן סיאני-מהנדס חשמלבדיקת מנהדסרבעון 20193
                  1,755                                      07.80.02.021,755הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםחולצות יסמרבעון 20193
                  1,755                                      07.80.02.311,755הצעות מחיר/מסגרת זמןאי.אס.סי.באז.בעמתיקון מכשיררבעון 20193
                  1,755                                      07.80.02.251,755הצעות מחיר/מסגרת זמןבר יועצי בטיחותאירועי חול המועד - בדקית מהנדסרבעון 20193
                  1,755                                      07.80.02.011,755מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20193
                  1,750                                      07.80.02.251,755מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מהסעיםרבעון 20193
                  1,755                                      07.80.02.091,755הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן סיאני-מהנדס חשמלבדיקת בודק מוסמך חפ"ק ג'וארישרבעון 20193
                  1,755                                      07.80.02.311,755הצעות מחיר/מסגרת זמןיואב לוסטיגסרטון מילה ושחקיםרבעון 20193
                  1,755                                      07.80.02.411,755מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.451,755הצעות מחיר/מסגרת זמןהבריכה שלי לוקה ברשירות שימוש בבריכה - תחנת באקהרבעון 20193
                  1,754                                      07.80.02.311,754הצעות מחיר/מסגרת זמןזמיר טריקיםצנצנות דמוי דםרבעון 20193
                  1,750                                      07.80.02.451,750מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מחולצות מג"ב מרכזרבעון 20193
                  1,749                                      07.80.02.451,749הצעות מחיר/מסגרת זמןמגן אופטיק בעמאוזניות לאימון יס"מ אשררבעון 20193
                  1,749                                      07.80.02.451,749פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםיום השוטר תחנת לב ת"ארבעון 20193
                  1,741                                      07.80.02.221,741מפ/ מכרז פומביאופטימיקס בע"מעדשותרבעון 20193
                  1,740                                      07.80.02.011,740מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורותרבעון 20193
                  1,733                                      07.80.02.171,733מפ/ מכרז פומביוידאוסטאוגר וידאו ומצלמהרבעון 20193
                  1,729                                      07.80.02.451,729הצעות מחיר/מסגרת זמןדיימקס סולושנס בע"מרכש תוכנהרבעון 20193
                  1,725                                      07.80.02.251,725הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית תל אביב יפוסדנאותרבעון 20193
                  1,720                                      07.80.02.451,720הצעות מחיר/מסגרת זמןכלבו לחקלאי אשקלון 2008 בע"ממשאבהרבעון 20193
                  1,720                                      07.80.02.311,720מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20193
                  1,719                                      07.80.02.011,719מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורה לשוטרי חטיבת קהילהרבעון 20193
                  1,710                                      07.80.02.011,710מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורות עבור סדנא מקצועיתרבעון 20193
                  1,710                                      07.80.02.091,709מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מטיפול בתקלות חשמל בבסיס מגרבעון 20193
                  1,709                                      07.80.02.451,709מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהטוף לגינהרבעון 20193
                  1,704                                      07.80.02.251,704הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מציוד ארגונומירבעון 20193
                  1,702                                      07.80.02.251,702הצעות מחיר/מסגרת זמןמטיקס פיינטבול בע"מעזרי אימון - ציוד לירי צבע עבור מחלקת הדרכה מגרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.311,701מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מ תחנת עירון- חיבור כיסוי מצלמותרבעון 20193
                  1,700                                      07.80.02.451,700הצעות מחיר/מסגרת זמןאנ.וי.סול בע"מתיקיםרבעון 20193
                  1,360                                      07.80.02.291,700הצעות מחיר/מסגרת זמןשמולה יואב ישראלארוחהרבעון 20193



                  1,245                                      07.80.02.011,700מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילאוטובוס לסיור לימודי מתנדביםרבעון 20193
                  1,700                                      07.80.02.451,700הצעות מחיר/מסגרת זמןשיין אינטרנשיונל טרייד - שלם וקחכיבוד לסדנת מפקד תחנת בני ברקרבעון 20193
                  1,700                                      07.80.02.381,700מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"מנקיון בחירות מחוז ת"א השלמה לשוטףרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.011,700הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב דלתון בע"מתשורה - תחנת טירת כרמלרבעון 20193
                  1,699                                      07.80.02.171,699הצעות מחיר/מסגרת זמןלול טי. וי בע"מסוללה לרחפןרבעון 20193
                  1,697                                      07.80.02.011,697הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםסיכות עבור מגב י-םרבעון 20193
                  1,697                                      07.80.02.011,697מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקרכש ציוד משרדירבעון 20193
                  1,695                                      07.80.02.091,697מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מתיקון מזגן פתח תקווה והחלפת משאבת מיםרבעון 20193
                  1,718                                      07.80.02.451,695מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרררבעון 20193
                  1,686                                      07.80.02.011,686הצעות מחיר/מסגרת זמןפלפל דיי ג'יי/קיסוס משהשירות תקליטן + הפעלת - משלרבעון 20193
                  1,685                                      07.80.02.271,685מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעאספקת מטפים צהובים עבור מחוז תרבעון 20193
                  1,685                                      07.80.02.251,685מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןארוחת צהריים - תחנת חדרהרבעון 20193
                  1,732                                      07.80.02.311,685מח/ מכרז חשכ"ללטרא סיסטמס בע"משלטי חניהרבעון 20193
                  1,685                                      07.80.02.251,685הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)רכש גומיות כושר - מדור  כשירויות רבעון 20193
                  1,685                                      07.80.02.311,685הצעות מחיר/מסגרת זמןמיוזיקול הגברה ותאורה בע"מנוזל למכונת עשןרבעון 20193
                  1,684                                      07.80.04.211,684מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמערבל בטוןרבעון 20193
                  1,682                                      07.80.02.011,682הצעות מחיר/מסגרת זמןד"ר איתן סרי בע"מהרצאת בטיחותרבעון 20193
                  1,680                                      07.80.02.011,680הצעות מחיר/מסגרת זמןאקווה כיף בע"מפעילות ימיתרבעון 20193
                  1,606                                      07.80.02.411,677מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםתחזוקה ורישוי מוצרי -NACרבעון 20193
                  1,572                                      07.80.02.411,675מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20193
                  1,674                                      07.80.02.011,674מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגליםרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.011,661מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתיום משפחות תחנת ראשל"צרבעון 20193
                  1,661                                      07.80.02.451,661מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מתשורות לשוטרים מצטיינים ראש השנה אחרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.311,657הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.א.ב. ייצור וייבואשובר חלונות עבור מחוז חוףרבעון 20193
                  1,653                                      07.80.02.411,653מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  1,650                                      07.80.02.311,650הצעות מחיר/מסגרת זמןבית חולים לוינשטייןסדנא פרוייקט שחקים תחנת רהט חנניה בנימיןרבעון 20193
                  1,650                                      07.80.02.451,650מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש עבור מרחב נגברבעון 20193
                  1,921                                      07.80.02.251,650מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"מהסעיםרבעון 20193
                  1,643                                      07.80.02.011,643הצעות מחיר/מסגרת זמןסטימצקי בע"מספריםרבעון 20193
                  1,640                                      07.80.02.311,640הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהרישוי יח' 33רבעון 20193
                  1,638                                      07.80.02.251,638מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה לגמלאיםרבעון 20193
                  1,638                                      07.80.02.311,638הצעות מחיר/מסגרת זמןיהודה טקסחולצות - משל"ט מחוז חוףרבעון 20193
                  1,638                                      07.80.02.251,638הצעות מחיר/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםשירותי הדפסהרבעון 20193
                  1,638                                      07.80.02.011,638הצעות מחיר/מסגרת זמןצבי מרקוביץהרצאת בטיחותרבעון 20193
                  1,452                                      07.80.02.251,638מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהסעיםרבעון 20193
                  1,666                                      07.80.02.221,633מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מבקרת כניסה סייבר מחוז מרכזרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.011,630פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  1,626                                      07.80.02.411,626מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  1,620                                      07.80.02.311,620הצעות מחיר/מסגרת זמןנעים להכיררכש עבור פרוייקט שחקיםרבעון 20193
                  1,620                                      07.80.02.451,620הצעות מחיר/מסגרת זמןפינת השלושהיום האישהרבעון 20193
                  1,614                                      07.80.02.221,614הצעות מחיר/מסגרת זמןוידאוסטתיקון מצלמהרבעון 20193
                  1,600                                      07.80.02.421,610הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מארוחת ערברבעון 20193
                  1,610                                      07.80.02.011,610הצעות מחיר/מסגרת זמןמפגש טרקטרוני הצפוןסיור לימודי לוגיסטיקהרבעון 20193
                  1,610                                      07.80.02.011,610מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהיום השוטר תא"צרבעון 20193
                  1,001                                      07.80.02.011,609מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילניוד מתנדבים למטווחרבעון 20193
                  1,609                                      07.80.02.451,609מפ/ מכרז פומביטופ סטוקתשורותרבעון 20193
                  1,603                                      07.80.02.251,603מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מציוד ספורטרבעון 20193
                  1,601                                      07.80.02.381,603הצעות מחיר/מסגרת זמןמאפית נסרי נעמה בע"מ - מאפית נינהפיתות קפואותרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.451,601פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  1,601                                      07.80.02.011,601מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20193
                  1,600                                      07.80.02.251,600הצעות מחיר/מסגרת זמןעתיד במדברסיוררבעון 20193
                  1,256                                      07.80.02.011,600מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מסבלים למטא"ר י-םרבעון 20193
                  1,600                                      07.80.02.011,600הצעות מחיר/מסגרת זמןשף בע"מ 4סדנת צוות- אמ''שרבעון 20193
                  1,600                                      07.80.02.011,600פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  1,600                                      07.80.02.411,600מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20193
                  1,600                                      07.80.02.011,600מפ/ מכרז פומבילוניטק מוצרי פרסוםמטען אלחוטי עבור עוטף י-םרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.011,600פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                     408                                      07.80.02.311,599מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מסבליםרבעון 20193
                  1,597                                      07.80.02.451,597מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"משלטי וידאו דיגיטלירבעון 20193
                  1,596                                      07.80.02.111,596מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללות ומטעניםרבעון 20193
                  1,594                                      07.80.02.251,594הצעות מחיר/מסגרת זמןמורנו שמואל, הנחיות- דרך עמיהרצאהרבעון 20193
                  1,392                                      07.80.02.291,591הצעות מחיר/מסגרת זמןאחלה יואב בע''מארוחהרבעון 20193
                  1,591                                      07.80.02.221,591מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסותרבעון 20193
                  1,591                                      07.80.02.221,591מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסות מחוז מרכזרבעון 20193
                  1,581                                      07.80.02.011,581מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מתשורות ממ"ז לשוטרים מצטייני מחוזרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.461,580המ/ הצעת מחירדי.אס.וי אייר אנד סי בע''מייצוא מכשיר ינשוף לכיולרבעון 20193
                  1,580                                      07.80.02.111,580מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"ממתקן תמי 4רבעון 20193
                  1,485                                      07.80.02.011,575הצעות מחיר/מסגרת זמןבית התפוצותביקור בבית התפוצות- חשבות רפרבעון 20193
                  1,572                                      07.80.02.011,572הצעות מחיר/מסגרת זמןציפור הנפש אומנות ישראלית בע"משי לחג עבור מרחב מנשהרבעון 20193
                  1,573                                      07.80.02.411,572מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  1,570                                      07.80.02.011,570הצעות מחיר/מסגרת זמןסער חי נופש ואירועים בע"משירותי בריכה- יום משפחות תחנת נהריהרבעון 20193
                  1,556                                      07.80.04.811,556מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20193
                  1,556                                      07.80.02.011,556הצעות מחיר/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"ממדבקות כניסה למתחם הבטרבעון 20193
                  1,556                                      07.80.02.451,556מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסהרבעון 20193
                  1,387                                      07.80.02.251,555מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20193
                  1,550                                      07.80.02.411,550הצעות מחיר/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מרכש סוררבעון 20193
                     -                                      07.80.02.541,550מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מאוטובוס לסיוררבעון 20193
                  1,532                                      07.80.02.451,545מפ/ מכרז פומביקלמן ברמן בע"מדגלי מחוז דרוםרבעון 20193
                  1,545                                      07.80.02.311,545מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכש קרמיקה עבור בה"ד מג"רבעון 20193
                  1,544                                      07.80.02.021,544הצעות מחיר/מסגרת זמןגולדמן יבוא בלעדי בע"מנעל רד-בקרבעון 20193
                  1,544                                      07.80.02.451,544מפ/ מכרז פומביאופטימיקס בע"ממצלמת CCDרבעון 20193
                  1,544                                      07.80.02.011,544מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מתשורהרבעון 20193
                     -                                      07.80.06.061,537מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה פיקנטורבעון 20193
                     -                                      07.80.02.011,533מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתיקים מבצעים לק"שרבעון 20193
                  1,533                                      07.80.02.251,533פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת מערכת הגברה אירוע גמלאים מחוזירבעון 20193
                  1,530                                      07.80.02.251,530הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילהתשורהרבעון 20193
                  1,528                                      07.80.02.011,528מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20193
                  1,528                                      07.80.02.451,528מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמקדחת עמודרבעון 20193
                  1,528                                      07.80.02.451,528הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)ציוד חדר כושר למרחב שומרוןרבעון 20193
                  1,527                                      07.80.02.451,527מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמת IPרבעון 20193
                  1,523                                      07.80.02.311,523מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללות ליח"צ מחוז ש"ירבעון 20193
                  1,521                                      07.80.02.091,521הצעות מחיר/מסגרת זמןי.ח. מירב מיגון בע"מהתקנת דלת פלדלדת רמת"ל מטה מחוז מרכזרבעון 20193
                  1,521                                      07.80.02.311,521הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטהדפסותרבעון 20193



                  1,521                                      07.80.02.091,521הצעות מחיר/מסגרת זמןחסאן רפאלהחלפת קו מים- תיקון פיצוץ ביתן רבעון 20193
                  1,445                                      07.80.02.451,521הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.נ.ש.ר - מלונאותכיבוד - מרחב מנשהרבעון 20193
                  1,521                                      07.80.02.451,521הצעות מחיר/מסגרת זמןרייבקיאק פירותרבעון 20193
                  1,521                                      07.80.02.251,521הצעות מחיר/מסגרת זמןד"ר דוד יוסיאןביקורת שנתית למכונת שיקוףרבעון 20193
                  1,521                                      07.80.02.171,521הצעות מחיר/מסגרת זמןמרססי יהושע זכריהשירות תיקון מרסס 300 ליטררבעון 20193
                  1,519                                      07.80.02.011,519מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20193
                  1,519                                      07.80.02.311,519הצעות מחיר/מסגרת זמןרומיכל בע"מאציטון, כיסוי שולחן ונייר PHרבעון 20193
                  1,514                                      07.80.02.451,514מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהעציםרבעון 20193
                  1,514                                      07.80.02.411,514מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  1,507                                      07.80.02.451,507הצעות מחיר/מסגרת זמןדי וי דיגיטל ויז'ן בע"ממצלמות דרך מחוז מרכזרבעון 20193
                  1,501                                      07.80.02.251,501הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)ציוד ספורט עבור איושרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.251,501הצעות מחיר/מסגרת זמןיורם שדה - ש"י אלטרנטיביטיפולי גוף ונפשרבעון 20193
                  1,501                                      07.80.02.311,501מפ/ מכרז פומבימכמש אלקטרוניקה ומעגליםעבודות אלקטרוניקהרבעון 20193
                  1,501                                      07.80.02.251,501הצעות מחיר/מסגרת זמןהמשתלה של בועז בע"מתשורה לשוטרי מח' חינוך - ראש השנהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.451,500פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  1,300                                      07.80.02.541,500הצעות מחיר/מסגרת זמןרוזה מודיעיןערב גיבוש מב"ןרבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןארוך לימור-אינספייר הפקת אירועיםסיוררבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.251,500הצעות מחיר/מסגרת זמןהאוניברסיטה הפתוחהמבחן רמה לפו''מ באנגליתרבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.451,500הצעות מחיר/מסגרת זמןפתאל קוראל ביץ' בע"מיום יחידהרבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןסגן עומרי מגנטיליצילום מגנטיםרבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןנכסי דאושין בע"מיום משפחות תחנת פ"ת-כלכלת בוקררבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.251,500הצעות מחיר/מסגרת זמןים מזון - איתי ליאוריום עיוןרבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.311,500מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכיבוד בוקר - אג"מ מחוז חוףרבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.251,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאטרקציה בדרכים בע"מיום משפחות ק"שרבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.411,500מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.451,500הצעות מחיר/מסגרת זמןספא דאנט-אבוטבול סיניהיום משפחותרבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ח.צינו מכונות ומוצרי קפהמכונת קפהרבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.251,500מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקשעונים למצטייני יום ספורט מחוז שרבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.451,500הצעות מחיר/מסגרת זמןבלצר אלקטרוניקה בע"מציוד מתכלהרבעון 20193
                     975                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןהקרן למורשת הכותל המערבסיור בכותלרבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאבי אוחיוןתמונות נוירבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו רעות - עמותת רעותשי למצטייני ראש השנהרבעון 20193
                  1,215                                      07.80.02.251,500מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכיבודרבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.011,500מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורהרבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.011,500פו/ פטור ועדהסינימטק ירושליםשכירת אולם אגשרבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןטסה שוקולד בע"מממתקיםרבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.011,500מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מנקודות תקשורת עבור יועמ"שרבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.311,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמחדון שי מוטור ספורטאיתור תקלה והחלפת משאבת הגהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.251,500הצעות מחיר/מסגרת זמןדורית עוזיאלהרצאהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןדורית עוזיאלהרצאהרבעון 20193
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןיחיא נועם - נועם בוטטקס ראש השנהרבעון 20193
                  1,498                                      07.80.02.011,498מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות - תחנת נהריהרבעון 20193
                  1,498                                      07.80.02.451,498הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםסיכות דשרבעון 20193
                  1,498                                      52.50.03.061,498מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  1,498                                      07.80.02.221,498הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א.אטנר פריס בע"ממזוודותרבעון 20193
                  1,491                                      07.80.02.011,491הצעות מחיר/מסגרת זמןמאור יפרח - שרי מוריום משפחותרבעון 20193
                  1,491                                      07.80.02.251,491הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)יום ספורט- ימר מרכזרבעון 20193
                  1,491                                      07.80.02.221,491הצעות מחיר/מסגרת זמןמעבדות חי בע"מזיהוי פרופיל דנ"ארבעון 20193
                  1,477                                      07.80.02.461,490מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"מהיסעים- יום ספורטרבעון 20193
                  1,482                                      07.80.02.011,482הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילההדפסה מחברות למרחב גלילרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.041,476מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20193
                  1,475                                      07.80.02.311,475הצעות מחיר/מסגרת זמןפימקס בע"מבקבוקים לשטיפת עינייםרבעון 20193
                  1,474                                      07.80.02.251,474הצעות מחיר/מסגרת זמןגרף ד.ס. הדפסות משישירותי הדפסהרבעון 20193
                  1,474                                      07.80.02.011,474מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20193
                  1,470                                      07.80.02.011,470הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת רף משתלות בע"מאדניות - מחוז חוףרבעון 20193
                  1,470                                      07.80.02.451,470הצעות מחיר/מסגרת זמןסטימצקי בע"מתשורה לשוטרים מצטייני מחוז לראש השנהרבעון 20193
                  1,470                                      07.80.02.011,470מפ/ מכרז פומבילוניטק מוצרי פרסוםמחברת עבור עוטף י-םרבעון 20193
                  1,404                                      07.80.02.451,463הצעות מחיר/מסגרת זמןאמסל מבדקים ופוליגרף בע"מהרצאה לסדנת חקירותרבעון 20193
                  1,463                                      07.80.02.451,463הצעות מחיר/מסגרת זמןתשובה חקירותהרצאה לסדנת חקירותרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.311,463הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןשיורתי הדפסה מש"ק תיירותרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.021,463הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםתגי שםרבעון 20193
                  1,463                                      07.80.02.451,463מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20193
                  1,463                                      07.80.02.011,463הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיתי עזרה ראשונההרצאהרבעון 20193
                  1,463                                      07.80.02.011,463מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20193
                  1,461                                      07.80.02.451,461הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןשירותי הדפסהרבעון 20193
                  1,457                                      07.80.02.011,457הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת אמא אגריפס בע"מכיבודרבעון 20193
                  1,451                                      07.80.02.011,451הצעות מחיר/מסגרת זמןמונייר פוד דיזיין בע"מכיבודרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.451,450הצעות מחיר/מסגרת זמןיקבי הברון שיווק (1993) בע"מיום יחידהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.451,449מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מיום משפחות מרחב נתב"גרבעון 20193
                  1,449                                      07.80.02.011,449מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.451,444הצעות מחיר/מסגרת זמןשרותי חוף חנניה בע"םפעילות גיבושרבעון 20193
                  1,401                                      07.80.02.011,442מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכי מחשברבעון 20193
                  1,440                                      07.80.02.251,440הצעות מחיר/מסגרת זמןחושן חינוך ושינויהרצאותרבעון 20193
                  1,440                                      07.80.02.291,440הכ / התחייבות כספיתלשכת הבריאות מחוז י-םסמים לצרכי למידהרבעון 20193
                  1,440                                      07.80.02.011,440הצעות מחיר/מסגרת זמןחמי געשסיור לימודירבעון 20193
                  1,440                                      07.80.02.011,440הצעות מחיר/מסגרת זמןרשות הטבע והגניםאירוח יוםרבעון 20193
                  1,434                                      07.80.02.221,434הצעות מחיר/מסגרת זמןאלכס רד בע"מבקבוקוניםרבעון 20193
                  1,432                                      07.80.02.011,432מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20193
                  1,430                                      07.80.02.091,430הצעות מחיר/מסגרת זמןמערכות בטיחות ג.י בע"מציוד בטיחות - קו חיים עבור מצודת אדומים רבעון 20193
                  1,429                                      07.80.02.451,429מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"ממנוף להזזת מכולהרבעון 20193
                  1,435                                      07.80.02.251,404מפ/ מכרז פומביסודקסו פאס ישראל בע"מכלכלת חניכים קורס ריענון גלי חוף שיטור ימירבעון 20193
                  1,404                                      07.80.02.221,404הצעות מחיר/מסגרת זמןדולב מוצרי פלסטיקמאצרותרבעון 20193
                  1,404                                      07.80.02.011,404הצעות מחיר/מסגרת זמןקאנאפס בע"מכלכלה ליום עיוןרבעון 20193
                  1,404                                      07.80.02.291,404הצעות מחיר/מסגרת זמןעמותת מוג'תמענאהרצאהרבעון 20193
                  1,404                                      07.80.02.311,404הצעות מחיר/מסגרת זמןבן עזרא עוזי מנועים ימייםהזמנת מדחף שמאל למנוערבעון 20193
                  1,404                                      07.80.02.011,404מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורהרבעון 20193
                  1,404                                      07.80.02.011,404הצעות מחיר/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מהקלטת שיריםרבעון 20193
                  1,404                                      07.80.02.251,404הצעות מחיר/מסגרת זמןדרמוני אלקטרוקופי בעמהדפסת חוברות לחגיםרבעון 20193
                  1,404                                      07.80.02.451,404מח/ מכרז חשכ"לשמיר מערכות ומפעלים בע"משרותי מסורניםרבעון 20193
                  1,401                                      07.80.02.251,400הצעות מחיר/מסגרת זמןק.ש.מ. שיווק ונופשיום משפחות טמרהרבעון 20193
                  1,400                                      07.80.02.211,400הצעות מחיר/מסגרת זמןמאירי ייעוץ-מאירי יוסיתפס לקסדהרבעון 20193
                  1,400                                      07.80.02.011,400הצעות מחיר/מסגרת זמןעדי הפקות תשובה עדימגנטיםרבעון 20193
                  1,400                                      07.80.02.451,400הצעות מחיר/מסגרת זמןזיק-אור מוצרי חשמלמכונת קפהרבעון 20193



                  1,400                                      07.80.02.011,400הצעות מחיר/מסגרת זמןשמעון איל-הדרכה וייזמותשכירת בריכה לטובת יום ספורט חטיבת המבצעיםרבעון 20193
                  1,635                                      07.80.02.561,399מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"מהיסעים- יום ספורטרבעון 20193
                  1,398                                      07.80.02.251,398הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטחוברות ספירלהרבעון 20193
                  1,394                                      07.80.02.011,394מפ/ מכרז פומבילוניטק מוצרי פרסוםתשורהרבעון 20193
                  1,392                                      07.80.02.451,392הצעות מחיר/מסגרת זמןגלי קור הסלון בע"מציוד מועדוניםרבעון 20193
                  1,390                                      07.80.02.461,390הצעות מחיר/מסגרת זמןל.כ.בע"ממפתח ראצ'ט ל CDRרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.451,388מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלה יום משפחות ימ"ררבעון 20193
                  1,388                                      07.80.02.451,388הצעות מחיר/מסגרת זמןרובין דני - למוניקסהדפסותרבעון 20193
                  1,386                                      07.80.02.011,386הצעות מחיר/מסגרת זמןרטטוי קפה מסעדה - חיים אברג'ילארוחהרבעון 20193
                  1,385                                      07.80.02.411,385מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  1,381                                      07.80.02.451,381הצעות מחיר/מסגרת זמןחברה לפיתוח אלפי מנשההשכרת מתחם בריכה לים משפחות שומרוןרבעון 20193
                  1,375                                      07.80.02.011,375מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהסעיםרבעון 20193
                  1,375                                      07.80.02.451,375מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "טקס דרגות ראש השנה מחוז מרכזרבעון 20193
                  1,374                                      07.80.02.411,374הצעות מחיר/מסגרת זמןפרינטלנד בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                  1,372                                      07.80.02.451,372מפ/ מכרז פומביעמיסל - עמית תעשיות בע"מסוללות ומטעניםרבעון 20193
                  1,385                                      07.80.02.111,369מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןשולחנות חד"א תחנת לודרבעון 20193
                  1,372                                      52.50.01.061,369מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלטיםרבעון 20193
                  1,368                                      07.80.02.221,368הצעות מחיר/מסגרת זמןראש חשמל בע"מחומרי חשמל מתכליםרבעון 20193
                  1,366                                      07.80.02.451,366הצעות מחיר/מסגרת זמןארליך מעבדות בע"מחצובהרבעון 20193
                  1,387                                      07.80.02.451,361מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקודן חדר מ"ט מגב איילרבעון 20193
                  1,387                                      07.80.02.311,361מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקודן לתחנת עירוןרבעון 20193
                  1,380                                      07.80.02.311,361מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכות אבטחה במתח נמוךרבעון 20193
                  1,387                                      07.80.02.311,361מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקודן לתחנת חיפה חקירותרבעון 20193
                  1,387                                      07.80.02.311,361מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת קודן לתחנת זבולון הערכהרבעון 20193
                  1,387                                      07.80.02.451,361מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משער להולכי רגל מרחב קדםרבעון 20193
                  1,360                                      07.80.02.091,360הצעות מחיר/מסגרת זמןנסים שקליםדשא סינטטי עבור תחנת חדרהרבעון 20193
                  1,343                                      07.80.02.451,343הצעות מחיר/מסגרת זמןמשה יצחקיתשורותרבעון 20193
                  1,340                                      07.80.02.011,340מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מתשורות עבור בה"דרבעון 20193
                  1,337                                      52.50.01.051,337מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מספריםרבעון 20193
                  1,334                                      07.80.02.011,334מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהגיבוש סרט שיטור ימירבעון 20193
                     -                                      07.80.02.451,333הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ר אקווה בע"מפעילות גיבושרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.451,332מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20193
                  1,298                                      52.50.03.061,330מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותפריסה יח' שיטור עירוני עציון רבעון 20193
                  1,259                                      07.80.02.011,320הצעות מחיר/מסגרת זמןהעמותה להקמת יד לשיריוןסיור ביד לשיריון חשבות 2019רבעון 20193
                  1,320                                      07.80.02.011,320הצעות מחיר/מסגרת זמןלוי ליאון-חוות ליאון מרכז לרכיבהטיול יחידהרבעון 20193
                  1,316                                      07.80.02.011,316מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20193
                  1,315                                      07.80.02.011,315הצעות מחיר/מסגרת זמןעידו אהוד ו/או רבקה - קייטנת לאהפעילות ליום משפחות חשבות רבעון 20193
                  1,314                                      07.80.02.251,314הצעות מחיר/מסגרת זמןפלפל דיי ג'יי/קיסוס משהשירות תקליטן + הפעלת - משלרבעון 20193
                  1,310                                      07.80.02.011,310הצעות מחיר/מסגרת זמןטריקלי 3000 בע"מחולצות למתנדבים אתלרבעון 20193
                  1,310                                      07.80.02.451,310הצעות מחיר/מסגרת זמןיוגל חברה לאלקטרוניקה בע"ממאזני שקילהרבעון 20193
                  1,517                                      07.80.02.251,305מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"מהסעים נופש הורים שכוליםרבעון 20193
                  1,300                                      07.80.02.251,300הצעות מחיר/מסגרת זמןאנשים ומחשביםכנסרבעון 20193
                  1,300                                      07.80.02.451,300הצעות מחיר/מסגרת זמןגאון ליעוז - כיופיםהדפסת כרטיסי ביקור לאגף המבצעיםרבעון 20193
                  1,310                                      07.80.02.011,300מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"מהיסעיםרבעון 20193
                  1,299                                      07.80.02.011,299הצעות מחיר/מסגרת זמןצחובויסמליםרבעון 20193
                  1,295                                      52.50.01.051,295הצעות מחיר/מסגרת זמןקיסוסקי ספורט ימישירות ספורט ימי - תחנת באקהרבעון 20193
                  1,293                                      07.80.02.011,293מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מערב הוקרה מתנדביםרבעון 20193
                  1,287                                      07.80.02.091,287מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והרכבת מזגן תחנת חברוןרבעון 20193
                  1,287                                      07.80.02.011,287הצעות מחיר/מסגרת זמןטבת בריאות וגהותבדיקות קרינהרבעון 20193
                     787                                      07.80.02.291,287מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"מהסעת קורס פו"מ - נחיתה משלחת מפולין רבעון 20193
                  1,287                                      07.80.02.011,287מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20193
                  1,279                                      07.80.02.251,280הצעות מחיר/מסגרת זמןבולוס נאילתשורהרבעון 20193
                  1,279                                      07.80.02.011,279מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מרכש תשורה למתנדבים מג"ב צפוןרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.011,270מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מערכות כיבודרבעון 20193
                  1,264                                      07.80.02.501,264הצעות מחיר/מסגרת זמןיוגנד פוטו וידאו בע"מקורא כרטיסרבעון 20193
                  1,260                                      07.80.02.041,260הצעות מחיר/מסגרת זמןתיירות מרום גולן בע"ממסעדהרבעון 20193
                  1,260                                      07.80.02.091,260הצעות מחיר/מסגרת זמןזהבי יעקב טליה סיסטמסרכש מצבריםרבעון 20193
                  1,250                                      07.80.02.011,260הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א אגמי בע"מארוחת צהריים - מחלקת תכנון אגף ההדרכהרבעון 20193
                  1,260                                      07.80.02.251,260הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)עזרי אימוןרבעון 20193
                  1,252                                      07.80.02.311,252הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.י.ד דיזיין בע"מ - מאיר המהירשלטי חניהרבעון 20193
                  1,250                                      52.50.03.061,250מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממערכת מולטימדיהרבעון 20193
                  1,250                                      07.80.02.311,250מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכיבוד - אג"מ מחוז חוףרבעון 20193
                  1,248                                      07.80.02.311,248מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמחסן גינהרבעון 20193
                  1,247                                      07.80.02.311,247הצעות מחיר/מסגרת זמןדי. פי. אל תעשיותמטליות ניקוי לעדשות מצלמהרבעון 20193
                  1,246                                      07.80.02.171,246מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"ממצלמות ואוגר וידאורבעון 20193
                  1,245                                      07.80.02.011,245מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20193
                  1,242                                      07.80.02.011,242הצעות מחיר/מסגרת זמןנספרסו ישראל בע"ממכונת קפה-ממר שפלהרבעון 20193
                  1,238                                      07.80.02.311,238מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהלביד אדוםרבעון 20193
                  1,238                                      07.80.02.411,238הצעות מחיר/מסגרת זמןאלפא מסופים ומדפסותדיו למנמרר יאח"הרבעון 20193
                     955                                      07.80.02.251,236מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהיסעיםרבעון 20193
                  1,249                                      07.80.02.541,230מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההסעים נופש הורים שכוליםרבעון 20193
                  1,229                                      07.80.02.021,229הצעות מחיר/מסגרת זמןרשת גרף בע"מפיתוח פאצ'יםרבעון 20193
                  1,229                                      07.80.02.011,229מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מרכש תיקים עבור מתנדבי בסיס עמק המעיינותרבעון 20193
                  1,229                                      07.80.02.021,229הצעות מחיר/מסגרת זמןקולנוע חדש בע"מנעלי בטיחותרבעון 20193
                  1,229                                      07.80.02.461,229הצעות מחיר/מסגרת זמןליל פרחים וצמחיםטקס מצטייניםרבעון 20193
                  1,229                                      07.80.02.011,229מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20193
                  1,228                                      07.80.02.451,229מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20193
                     963                                      07.80.02.511,225מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממרחב איילון, חולון- נגישותרבעון 20193
                  1,204                                      07.80.02.311,225מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאבטחת תחנת ערוער בנגברבעון 20193
                  1,224                                      07.80.02.451,224מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מספרים עבור מרחב אשררבעון 20193
                  1,219                                      07.80.02.011,219הצעות מחיר/מסגרת זמןצילום דניתמונותרבעון 20193
                  1,217                                      52.50.03.061,217הצעות מחיר/מסגרת זמןמלכן הדפסה מתקדמת בע"משלטים למערך האווירירבעון 20193
                  1,217                                      07.80.02.011,217מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20193
                  1,217                                      07.80.02.311,217מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהחוט קופה זוויתירבעון 20193
                  1,217                                      07.80.02.011,217הצעות מחיר/מסגרת זמןאריאל אברהם /רויטלתמונותרבעון 20193
                  1,213                                      07.80.02.011,213מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות עבור סיור לימודירבעון 20193
                  1,208                                      07.80.02.451,208מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממתקן תמי 4רבעון 20193
                  1,200                                      07.80.02.311,205הצעות מחיר/מסגרת זמןד.ד.ש מפיצי הדרוםארטיק ליום ילק"מ נהריהרבעון 20193
                  1,200                                      52.50.01.031,200מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"ממתאמים למערך / רחפניםרבעון 20193
                  1,200                                      07.80.02.011,200מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20193
                  1,200                                      07.80.02.251,200הצעות מחיר/מסגרת זמןקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  1,043                                      07.80.02.011,200הצעות מחיר/מסגרת זמןצדף ניהול מועדונים בע"מ (זאפה )ערב גיבושרבעון 20193
                  1,200                                      07.80.02.451,200הצעות מחיר/מסגרת זמןתלם גלעד יצחקסדנארבעון 20193



                  1,200                                      07.80.02.451,200הצעות מחיר/מסגרת זמןברסו צילום בע"משרותי הדפסה קב"ט מחוזירבעון 20193
                  1,200                                      07.80.02.011,200הצעות מחיר/מסגרת זמןאפרים ארליךהרצאהרבעון 20193
                     400                                      07.80.02.251,200הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון א. ברקאי 1994 בע"מהדרכת קב"ןרבעון 20193
                  1,200                                      07.80.02.451,200הצעות מחיר/מסגרת זמןכפיר מישליפרידה משוטרים מחוז ש"ירבעון 20193
                  1,200                                      07.80.02.451,200הצעות מחיר/מסגרת זמןמושליון חמצן ירושליםמילוי גזרבעון 20193
                  1,200                                      07.80.02.451,200פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  1,200                                      07.80.02.011,200הצעות מחיר/מסגרת זמןש.י.ר פרנקו בע"מכלכלהרבעון 20193
                  1,200                                      07.80.02.451,200הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת פרחי הנגב בע"מעציץ נוירבעון 20193
                  1,032                                      07.80.02.291,199מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מאוטובוסרבעון 20193
                  1,174                                      07.80.02.451,197הצעות מחיר/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מדגליםרבעון 20193
                  1,190                                      07.80.02.251,190הצעות מחיר/מסגרת זמןסער חי נופש ואירועים בע"משירותי בריכה- יום משפחות אתרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.451,186הצעות מחיר/מסגרת זמןגלי ג.ג. בע"מיום משפחותרבעון 20193
                  1,185                                      52.50.03.061,185מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                  1,185                                      07.80.02.311,185מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מפורום אבטחה מחוז מרכז-כלכלהרבעון 20193
                  1,181                                      07.80.02.011,181הצעות מחיר/מסגרת זמןהאגודה למען החייללינהרבעון 20193
                  1,181                                      07.80.02.451,181מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורותרבעון 20193
                  1,180                                      07.80.02.251,180הצעות מחיר/מסגרת זמןק.ש.מ. שיווק ונופשסיור לימודי משל,ט צפוןרבעון 20193
                  1,176                                      07.80.02.451,176הצעות מחיר/מסגרת זמןצומת ספריםתשורות למצטיינים - מרחב שפלהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.221,176הצעות מחיר/מסגרת זמןארליך מעבדות בע"מרכש חצובה עבור יח' העיקוברבעון 20193
                     -                                      07.80.02.011,176פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי אח"מרבעון 20193
                  1,175                                      07.80.02.011,175הצעות מחיר/מסגרת זמןהקרן למורשת הכותל המערבסיור מחלקת חירו םרבעון 20193
                  1,175                                      07.80.02.251,175הצעות מחיר/מסגרת זמןשחר חדש - אומניםאומן ערב הוקרה תחנת לב תארבעון 20193
                  1,173                                      07.80.02.011,173הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.451,170המ/ הצעת מחירגני קדם בע"מעבודות גינון במחוז י-םרבעון 20193
                  1,170                                      07.80.02.011,170הצעות מחיר/מסגרת זמןדוד קורןיום עיון מניהל היועמ"ש 3.7.2019רבעון 20193
                  1,170                                      07.80.02.221,170מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"ממצלמות אנלוגיותרבעון 20193
                  1,170                                      07.80.02.011,170הצעות מחיר/מסגרת זמןזאוס אביב בע"משרוך לתגרבעון 20193
                     466                                      07.80.02.011,170הצעות מחיר/מסגרת זמןגאיה עולם של פרחים בע"מפרחיםרבעון 20193
                  1,170                                      07.80.02.221,170הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילוןמדבקות קנ"מרבעון 20193
                  1,170                                      07.80.02.011,170מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות למתנדבי תחנות מחוז מרכזרבעון 20193
                  1,170                                      07.80.02.451,170מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממטעניםרבעון 20193
                  1,170                                      07.80.02.451,170מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"ממצלמות ואוגר שמערבעון 20193
                  1,170                                      07.80.02.451,170מפ/ מכרז פומביצחובויסיכת דשרבעון 20193
                  1,170                                      07.80.02.311,170מח/ מכרז חשכ"לשמיר מערכות ומפעלים בע"משליחת מסרונים לאזרח משלרבעון 20193
                  1,170                                      07.80.02.011,170הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)רכש תשורות חולצות דרייפיטרבעון 20193
                  1,170                                      07.80.02.451,170מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהתקנת מזגנים בבסיס בה"ד מגרבעון 20193
                  1,170                                      07.80.02.011,170הצעות מחיר/מסגרת זמןדניאל חןהרצאהרבעון 20193
                  1,170                                      07.80.02.221,170הצעות מחיר/מסגרת זמןארומה ארמס טקסטיל בע"מכדוריםרבעון 20193
                  1,170                                      07.80.02.011,170הצעות מחיר/מסגרת זמןרוץ בין סוסים - ביטון רפאלפורום מפקדיםרבעון 20193
                  1,170                                      07.80.02.221,170הצעות מחיר/מסגרת זמןאופק אורות בע"מסוללותרבעון 20193
                  1,170                                      07.80.02.011,170מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20193
                  1,188                                      07.80.02.451,170מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור מג"ב עוטף ירושליםרבעון 20193
                     928                                      07.80.02.011,163הצעות מחיר/מסגרת זמןקאנאפס בע"מביקור סמפכ"ל במח' קשרי חוץרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.451,160מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות מת"ח לשוטרי תחנת רחובותרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.311,158הצעות מחיר/מסגרת זמןכספות חצורפריצת כספתרבעון 20193
                  1,155                                      07.80.02.251,155מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20193
                  1,150                                      07.80.02.451,150הצעות מחיר/מסגרת זמןבכר שלמהצילוםרבעון 20193
                  1,150                                      07.80.02.251,150הצעות מחיר/מסגרת זמןצילום דניתמונותרבעון 20193
                     971                                      07.80.02.011,150מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מכנס חטיבהרבעון 20193
                  1,147                                      07.80.02.411,147הצעות מחיר/מסגרת זמןאודיו-ליין אלקטרוניקהזרועותרבעון 20193
                  1,140                                      07.80.02.311,140הצעות מחיר/מסגרת זמןסאנסה אנרגיה בע"מתיק מקצועי לסייררבעון 20193
                  1,135                                      52.50.03.061,135הצעות מחיר/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"משירות הדפסהרבעון 20193
                  1,030                                      52.50.01.051,135מפ/ מכרז פומביאגם 2000כריכותרבעון 20193
                  1,130                                      07.80.02.451,130מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20193
                  1,127                                      07.80.02.251,127פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  1,127                                      07.80.02.401,127הצעות מחיר/מסגרת זמןי.פוריה בע"מאוזניות בלוטוס סטריאו BLUEDIO AVX6רבעון 20193
                  1,123                                      07.80.02.311,123הצעות מחיר/מסגרת זמןשיא - און חשמלשיפוץ מנוע לקומפרסוררבעון 20193
                  1,123                                      07.80.02.451,123הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת אם אר אל בע"מחולצות למדריך עבור מג"ב מרכזרבעון 20193
                  1,123                                      07.80.02.451,123הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילהמחברותרבעון 20193
                  1,121                                      07.80.02.171,121מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללות לטאלבלט מוקשחרבעון 20193
                  1,121                                      07.80.02.411,121מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש סוללות לטאבלטרבעון 20193
                  1,113                                      07.80.02.251,113הצעות מחיר/מסגרת זמןהיכל היין שקד גולן בע"מתשורות ר' השנה תחנת צפתרבעון 20193
                  1,112                                      07.80.04.811,112הצעות מחיר/מסגרת זמןקל גב סחר בע"משונותרבעון 20193
                  1,112                                      07.80.02.311,112הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שלומי בע"משירות הדפסה - אג"מ מחוז חוףרבעון 20193
                  1,112                                      07.80.02.011,112הצעות מחיר/מסגרת זמןמנור ירון ישראלתיקון מכשיר כושררבעון 20193
                  1,108                                      07.80.02.011,108מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממכשיר מי קר חם - תחנת חדרהרבעון 20193
                  1,105                                      07.80.02.541,106מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעיםרבעון 20193
                  1,106                                      07.80.02.251,106הצעות מחיר/מסגרת זמןדרור כלי עבודה בע"מרכש אקדחי סיכות - מכללה לאומית לשוטריםרבעון 20193
                  1,106                                      07.80.02.311,106הצעות מחיר/מסגרת זמןפרונט ליין לציודמתפ"א חגורותרבעון 20193
                  1,106                                      07.80.02.011,106הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןמסגרות לתמונות עבור לשכת ררבעון 20193
                     -                                      07.80.02.451,101הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב דלתון בע"מתשורה - תחנת טירת כרמלרבעון 20193
                  1,100                                      07.80.02.311,100הצעות מחיר/מסגרת זמןיסקרוביץ בע"מזכוכית למחלקת חירוםרבעון 20193
                  1,100                                      07.80.02.311,100הצעות מחיר/מסגרת זמןקארטינג פלייססדנא שחקים תל אביב משה בירורבעון 20193
                  1,044                                      07.80.02.411,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסךרבעון 20193
                  1,040                                      07.80.02.411,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש סורקרבעון 20193
                  1,058                                      52.50.03.061,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסךרבעון 20193
                  1,040                                      52.50.03.061,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסךרבעון 20193
                  1,051                                      07.80.02.411,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסךרבעון 20193
                  1,099                                      07.80.02.011,099הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילההדפסת מחברותרבעון 20193
                  1,095                                      07.80.02.451,095מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מיום משפחות- מרחב שרוןרבעון 20193
                  1,090                                      07.80.02.251,090הצעות מחיר/מסגרת זמןרבידים המרכז לחינוךסיור לימודי - מחוז חוף אח"מרבעון 20193
                  1,089                                      07.80.02.011,089הצעות מחיר/מסגרת זמןרג'ינה בתחנה בע"מארוחת צהרייםרבעון 20193
                  1,102                                      07.80.02.311,089מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאבטחה אתן ירושלים- העתקהרבעון 20193
                  1,082                                      07.80.02.221,082הצעות מחיר/מסגרת זמןהנרי שיין שוודנטחומר חיטוירבעון 20193
                  1,081                                      07.80.02.321,081הצעות מחיר/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"ממשלחת ספטמבר - ערכות רישוםרבעון 20193
                  1,080                                      07.80.02.411,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקרבעון 20193
                  1,080                                      07.80.02.311,080מפ/ מכרז פומבילול טי. וי בע"מרכש פריטים לרחפןרבעון 20193
                  1,080                                      07.80.02.411,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקרבעון 20193
                  1,080                                      07.80.02.411,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקרבעון 20193
                  1,080                                      07.80.02.411,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקרבעון 20193
                  1,080                                      07.80.02.411,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקרבעון 20193
                  1,076                                      07.80.02.011,076הצעות מחיר/מסגרת זמןרשות הטבע והגניםחלוקים לאחר טבילה ביקור משלחת רוכביםרבעון 20193
                     967                                      07.80.02.411,075מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מרכש סורקרבעון 20193



                  1,074                                      07.80.02.451,074הצעות מחיר/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"ממדבקות נייר לאח"מ מחוז צפוןרבעון 20193
                  1,067                                      07.80.02.011,074הצעות מחיר/מסגרת זמןקאנאפס בע"מכיבוד להרמת כוסית לרגל ראש השנהרבעון 20193
                  1,070                                      07.80.02.011,070הצעות מחיר/מסגרת זמןהאופה מבגדד שיווק והפצה בע"מכיבוד לתרגילרבעון 20193
                  1,059                                      07.80.02.451,059הצעות מחיר/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מדגלים לתחנת מג'דל כרוםרבעון 20193
                  1,053                                      07.80.02.251,053הצעות מחיר/מסגרת זמןדיספליי בעממעמד תליית בגדים- תצוגת בית מורשתרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.451,053הצעות מחיר/מסגרת זמןעידו אהוד ו/או רבקה - קייטנת לאהמתנפחים לימי משפחותרבעון 20193
                  1,053                                      07.80.02.111,053הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןתמונה עבור ס' ר' את"לרבעון 20193
                     844                                      07.80.02.251,053מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהסעים נופש הורעם שכוליםרבעון 20193
                  1,053                                      52.50.01.051,053הצעות מחיר/מסגרת זמןגליקום שווק בעממפצליםרבעון 20193
                  1,050                                      07.80.02.251,050מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מערכת מ"פיםרבעון 20193
                  1,050                                      07.80.02.251,050פו/ פטור ועדהניו לינאו סינמהיום משפחותרבעון 20193
                  1,049                                      07.80.02.421,049מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.011,049פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20193
                  1,042                                      07.80.02.451,042הצעות מחיר/מסגרת זמןסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהרמת כוסית אג"מ ת"ארבעון 20193
                  1,040                                      07.80.02.451,040הצעות מחיר/מסגרת זמןDOKPENPALLרבעון 20193
                  1,036                                      07.80.02.291,036מפ/ מכרז פומבינאומבורג ודרורי בע"מתשורהרבעון 20193
                  1,032                                      07.80.02.311,032הצעות מחיר/מסגרת זמןעמיסל - עמית תעשיות בע"ממצבררבעון 20193
                  1,030                                      07.80.02.011,030מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות למפלג בילוש ימ"ר מרכזרבעון 20193
                  1,022                                      07.80.02.251,022הצעות מחיר/מסגרת זמןקדר-אגודה שיתופית להתיישבות בע"מיום משפחות תחנת מעלה אדומיםרבעון 20193
                  1,012                                      07.80.02.421,012הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מארוחת ערברבעון 20193
                  1,011                                      07.80.02.011,011הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטופ שיווק בע"מבידוריתרבעון 20193
                     952                                      07.80.02.011,011מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהסעות לסיור לימודירבעון 20193
                     394                                      07.80.02.011,011מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהסעות לסיור לימודירבעון 20193
                  1,004                                      07.80.02.451,004הצעות מחיר/מסגרת זמןהמשקה הסיטונאי- אטיאס אליאבפרודוקטים  לאח"מרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.011,002הצעות מחיר/מסגרת זמןד.מ.ד יזמות בע"מכלכלהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.451,002מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורות לראש השנה -יבנהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.011,001הצעות מחיר/מסגרת זמןפלח יוסי - יזמות עיסקיתלינהרבעון 20193
                     -                                      07.80.02.011,001מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתסיור לימודי תחנת קדמהרבעון 20193
                  1,000                                      07.80.02.311,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז בוטני גנני - קוקטיל פרחיםצמחים ושתיליםרבעון 20193
                  1,000                                      07.80.02.311,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחזיזה שמעון עבודות מתכתייצור תושבת לאנטנה עבור השיטור הימירבעון 20193
                  1,000                                      07.80.02.011,000מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מתשורהרבעון 20193
                  1,000                                      07.80.02.221,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפוג'קום בע"מפנסיםרבעון 20193
                  1,000                                      07.80.02.311,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאושרי סבאן - שירותי צילוםערב יחידה מערך אכיפה-שירותי צילוםרבעון 20193
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה העירונית רחובותערב יחידהרבעון 20193
                  1,000                                      07.80.02.291,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאייזיק שיפמן תמרהרצאהרבעון 20193
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרייטינג אירועים בע"מיום משפחות תחנת כפר סבארבעון 20193
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטסה שוקולד בע"משוקולדים יום משפחות רק"לרבעון 20193
                  1,000                                      07.80.02.451,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגיד'יס שיווק בע"מציוד חדר כושררבעון 20193
                  1,000                                      07.80.02.451,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאוניברסיטת בן גוריוןשכירת אולםרבעון 20193
                  1,000                                      07.80.02.311,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכיבוד עבור אג"מ חוףרבעון 20193
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעקיקי דניאל ו/או גילה(משתלה של דני)פרחים- ממר שרוןרבעון 20193
                  1,000                                      07.80.02.451,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי יס"מ כנרתרבעון 20193
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהמכללה האקדמית עמק יזרעאלהשכרת אולםרבעון 20193
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןברדוגו נתן ו/או לירזסיור סליחותרבעון 20193
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןממן לבנגרונד מיכל מרים ואריהסיור סליחותרבעון 20193
                     866                                      07.80.02.091,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. קרית טבעוןארנונהרבעון 20193
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןמגני הוקרהרבעון 20193
                  1,000                                      07.80.02.251,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדהן דומיניק (ביאנקיני)כניסהלבריכה יום משפחות מחוזירבעון 20193
                     -                                      52.50.01.051,000הצעות מחיר/מסגרת זמןביטלסארוחת ערב - תחנת חיפה / נקודת רכס הכרמלרבעון 20193
                     999                                         07.80.02.45999הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן צדק שמואל- ביתר סטורצעצועיםרבעון 20193
                     998                                         07.80.02.01998מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורה אישית יחידת המטה רבעון 20193
                     997                                         07.80.02.30997הצעות מחיר/מסגרת זמןדרור כלי עבודה בע"ממכונה לחיתוך פחרבעון 20193
                     995                                         07.80.02.31995הצעות מחיר/מסגרת זמןסקיבה בע"מחומרים לייצור אמל"חרבעון 20193
                     995                                         07.80.02.01995מפ/ מכרז פומביאגם 2000תשורות- ממז מרכזרבעון 20193
                     995                                         07.80.02.45995הצעות מחיר/מסגרת זמןאוקנין ליאור לוין אבשלום - שורשיםסדנארבעון 20193
                     995                                         07.80.02.45995מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדריםרבעון 20193
                     995                                         07.80.02.01995מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות עבור מג"ב חוףרבעון 20193
                     995                                         07.80.02.01995הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)שער קטרגל עבור מג"ב איו"שרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.01995הצעות מחיר/מסגרת זמןציפור הנפש אומנות ישראלית בע"מתשורות עבור חדרהרבעון 20193
                     995                                         07.80.02.01995מפ/ מכרז פומביטופ סטוקחולצהרבעון 20193
                     995                                         07.80.02.01995הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ב.ס. סוכנויות ספורטרכש בקבוקים ליח' אופניים מתנדביםרבעון 20193
                     995                                         07.80.02.45995הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס גרפיקסתמונותרבעון 20193
                     993                                         07.80.02.31993מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכנס מערך אבטחה מחוזי - כלכלהרבעון 20193
                     992                                         07.80.02.41992מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"מרכש ותחזוקת שעוני נוכחותרבעון 20193
                     992                                         07.80.02.41992מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"משעון נוכחות מגנטירבעון 20193
                     992                                         52.50.03.06992מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"משעוני נוכחותרבעון 20193
                     -                                         52.50.01.20992מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"משעוני נוכחותרבעון 20193
                     990                                         07.80.02.01990מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקשירות גרפיקה והדפסהרבעון 20193
                     988                                         07.80.02.25988הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז יצחק רבין לחקרסיוררבעון 20193
                     983                                         07.80.02.22983מפ/ מכרז פומביוידאוסטמצלמות כפתוררבעון 20193
                     983                                         07.80.02.22983הצעות מחיר/מסגרת זמןגרינאל אקולוגיה בע"מחומר לניקוי נשקרבעון 20193
                     982                                         07.80.02.46983הצעות מחיר/מסגרת זמןפליקס בע''מבדיקת רכברבעון 20193
                     975                                         07.80.02.25983מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהסעים נופש הורים שכוליםרבעון 20193
                     983                                         07.80.02.01983מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20193
                     979                                         07.80.02.41979מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                     976                                         07.80.02.45976מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמד טווח לייזררבעון 20193
                     974                                         07.80.02.01974מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מרכש שוברים עבור מתנדבי עוטף ירושליםרבעון 20193
                     971                                         07.80.02.09971מפ/ מכרז פומבית.ד.ל בע"מפירוק והתקנת מזגן ביד מרדכירבעון 20193
                     971                                         52.50.01.05971מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתמונותרבעון 20193
                     968                                         07.80.02.01968מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לפורשים את"ן ת"ארבעון 20193
                     -                                         07.80.02.45968הצעות מחיר/מסגרת זמןברנר שוכמן ויויאנה נעמישירות קייטרינג - תחנת באקהרבעון 20193
                     965                                         07.80.02.45965מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                     965                                         07.80.02.41965הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.כהן אלקטרוניקהרכש עבור מחוז מרכזרבעון 20193
                     937                                         07.80.02.45961מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
                     978                                         07.80.02.45959מש/ מכרז שב"סתעשיות פולימרים זיקיםמזרון עבור מטה מג"ברבעון 20193
                     -                                         07.80.02.01956הצעות מחיר/מסגרת זמןיורם שדה - ש"י אלטרנטיביטיפולי גוף ונפשרבעון 20193
                     971                                         52.50.03.06953מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מגלאי אזעקה סיגנט הר חוצבים ירבעון 20193
                     950                                         07.80.02.45950מפ/ מכרז פומביא.ל. שיווק בע"מחולצות מג"ב מרכזרבעון 20193
                     885                                         07.80.02.01950מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20193
                     950                                         07.80.02.25950הצעות מחיר/מסגרת זמןפלקסמור מסחר בע"מתיקיםרבעון 20193
                     948                                         07.80.02.45948הצעות מחיר/מסגרת זמןנספרסו ישראל בע"ממכונת קפהרבעון 20193
                     945                                         07.80.02.25945הצעות מחיר/מסגרת זמןברקודה יוענה באר יעקביום משפחות- לוג'רבעון 20193
                     945                                         07.80.02.45945מפ/ מכרז פומביפרלינה - שקד עינתתשורות לחג אמ"ן ת"ארבעון 20193



                     944                                         07.80.02.25944הצעות מחיר/מסגרת זמןיתפרלמנטיי בע"משירות קייטרינג - מרחב אשררבעון 20193
                     924                                         07.80.02.09940הצעות מחיר/מסגרת זמןכליף משתלות וחקלאות בע"מצמחים ושתיליםרבעון 20193
                     936                                         07.80.02.01936הצעות מחיר/מסגרת זמןנגריית שיוביץ בע"מהתקנת פסי עץרבעון 20193
                     936                                         07.80.02.45936מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"ממחברותרבעון 20193
                     936                                         07.80.02.25936הצעות מחיר/מסגרת זמןח.י. היחידה לבטחון לאומיקורס רענון מנב"טרבעון 20193
                     936                                         07.80.02.22936הצעות מחיר/מסגרת זמןאי.אס. אמ. מגן גולדמן כספות וזיוודתיקון כספתרבעון 20193
                     936                                         07.80.02.01936הצעות מחיר/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מהפקה מוזיקליתרבעון 20193
                     931                                         07.80.02.01931הצעות מחיר/מסגרת זמןאסידוס קייטרינג בע"מארוחת צהרים לספ"כ את"ל בביקור בבנק הבנלאומירבעון 20193
                     892                                         07.80.02.41915מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסתרבעון 20193
                     892                                         07.80.02.41915מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסתרבעון 20193
                     914                                         52.50.01.03915מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
                     896                                         07.80.02.41915מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסתרבעון 20193
                     878                                         07.80.02.41915מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20193
                     913                                         07.80.02.25913הצעות מחיר/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםהדפסהרבעון 20193
                     907                                         07.80.02.11907הצעות מחיר/מסגרת זמןזאוס אביב בע"מרכש אוגדןרבעון 20193
                     905                                         07.80.02.01905מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורותרבעון 20193
                     901                                         07.80.02.45901מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מקלסר+רקמהרבעון 20193
                     900                                         07.80.02.25900הצעות מחיר/מסגרת זמןמועצה לשימור אתרי מורשתרכש ספרים לבית מורשת - ראשונים להעזרבעון 20193
                     900                                         07.80.02.45900הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקטרו סליל בע"ממכונת שטיפהרבעון 20193
                     900                                         07.80.02.31900הצעות מחיר/מסגרת זמןאוטו פאן/בייתן יצחקמצלמת דרךרבעון 20193
                     900                                         07.80.02.01900הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז ארצי לבחינות ולהערכההשתלמות מקצועיתרבעון 20193
                     900                                         07.80.02.01900הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ר.ב.ה ברכה בבירה בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20193
                     899                                         07.80.02.41899הצעות מחיר/מסגרת זמןיפרח יניר יצחק - יצחק מערכותרכש מסך "12רבעון 20193
                     897                                         07.80.02.01897מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20193
                     895                                         07.80.02.22895מפ/ מכרז פומבילהב נשק תחמושת וציוד ביטחונימברשת לפיתוח ט.ארבעון 20193
                     891                                         07.80.02.25891הצעות מחיר/מסגרת זמןבסד שוקה יבוא ושיווק בע"משי לילדים יום משפחות מחוזירבעון 20193
                     -                                         07.80.02.45890מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות עבור תחנת חיפהרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.31888מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה לכנס חירוםרבעון 20193
                     897                                         07.80.02.31885מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון תחנת אילתרבעון 20193
                     635                                         07.80.02.51885מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהדפסות לפרויקט דמ"ש יהודאירבעון 20193
                     885                                         07.80.02.31885הצעות מחיר/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהיוטה עבור בה"ד מג"ברבעון 20193
                     867                                         07.80.02.56882מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורהמצלמה לדוברותרבעון 20193
                     880                                         07.80.02.45880הצעות מחיר/מסגרת זמןאבנר חלילי - גלגלים ירוקים החדשהתיקון אופניים חשמליים תחנת לב תרבעון 20193
                     770                                         07.80.02.29880הצעות מחיר/מסגרת זמןיקבי הברון שיווק (1993) בע"מסיוררבעון 20193
                     -                                         07.80.02.25880הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון מסילת כושר שומרוןרבעון 20193
                     879                                         07.80.02.01879הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה לבידור ובילוי - נופשוניתיום משפחות- אמ''שרבעון 20193
                     878                                         07.80.02.01878מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מחולצותרבעון 20193
                     878                                         07.80.02.45878הצעות מחיר/מסגרת זמןדי.דיפנס ר.ד. בע"ממודד ירירבעון 20193
                     878                                         07.80.02.46878הצעות מחיר/מסגרת זמןכלמוביל בע"מבדיקת רכברבעון 20193
                     878                                         07.80.02.45878מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים לממר שפלהרבעון 20193
                     878                                         07.80.02.45878מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות - מרחב מנשהרבעון 20193
                     874                                         07.80.02.09874מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותיים כימיים בכל הארץרבעון 20193
                     873                                         07.80.02.01873פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי ימ"ררבעון 20193
                     866                                         07.80.02.41866מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                     866                                         07.80.02.41866מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                     866                                         07.80.02.11853מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מכיסארבעון 20193
                     850                                         07.80.02.45850מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכיבוד ערב - מחוז חוףרבעון 20193
                     800                                         07.80.02.01850הצעות מחיר/מסגרת זמןגיא בוכבינדרערב הוקרה מתנדביםרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.01846מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורות לראש השנה -יבנהרבעון 20193
                     846                                         07.80.02.25846הצעות מחיר/מסגרת זמןהמכללה לריתוך א.ג בע"מקורס ריתוך עבור גביראל עוזיאל ממגרבעון 20193
                     846                                         07.80.02.41846מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                     845                                         07.80.02.25845הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)הדפסת סל משטרה לניידות תצוגה בבית מורשתרבעון 20193
                     844                                         07.80.02.01844מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מיום הוקרה לשח"מ מחוז מרכז רבעון 20193
                     842                                         07.80.02.01842מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים עבור תחנת עכורבעון 20193
                     842                                         07.80.02.45842מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                     842                                         07.80.02.01842הצעות מחיר/מסגרת זמןספרותק  תרבות ישראליתמנוי לעיתון דה מרקררבעון 20193
                     825                                         07.80.02.25825הצעות מחיר/מסגרת זמןרשות הטבע והגניםסיור לימודי - מוזיאון השומרוני הטוב רבעון 20193
                     -                                         52.50.01.05820הצעות מחיר/מסגרת זמןאלירן הפקות -רחל שביוןהפעלת מתנפחים עבור יום משפחות עירוןרבעון 20193
                     819                                         07.80.02.45819הצעות מחיר/מסגרת זמןאמינות ובטחון בע"מכספתרבעון 20193
                     819                                         07.80.02.45819מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודה וחומרים מרחב עמקים ואחרבעון 20193
                     817                                         07.80.02.01817הצעות מחיר/מסגרת זמןנספרסו ישראל בע"ממכונת קפה - מחוז חוףרבעון 20193
                     765                                         07.80.02.41816מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקת מוצרי צ'ק פוינטרבעון 20193
                     814                                         07.80.02.01814הצעות מחיר/מסגרת זמןסער חי נופש ואירועים בע"מיום משפחותרבעון 20193
                     818                                         07.80.02.31809מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןרכש שולחן עבור מש"ק ביטחוני מטערבעון 20193
                     800                                         07.80.02.04800מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מארוחת בוקר קורס מתקדםרבעון 20193
                     800                                         07.80.02.01800הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז לקהילה והתחדשות השכונות ברמלהערב הצדעהרבעון 20193
                     800                                         07.80.02.01800מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממגיני הוקרה מרחב שפלהרבעון 20193
                     800                                         07.80.02.01800הצעות מחיר/מסגרת זמןאבי אוחיוןתמונות נ וי למחוז ש"ירבעון 20193
                     800                                         07.80.02.45800הצעות מחיר/מסגרת זמןשווק כל בע"מכלי מטבחרבעון 20193
                     800                                         07.80.02.01800הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית נתניהערב מתנדביםרבעון 20193
                     800                                         07.80.02.01800הצעות מחיר/מסגרת זמןא.מ. כלי נשיפה בע"מתיקון 2 סקסופונים +סקסופון אלטרבעון 20193
                     800                                         07.80.02.01800הצעות מחיר/מסגרת זמןברקודה יוענה באר יעקביום משפחות- לוג'רבעון 20193
                     800                                         07.80.02.45800הצעות מחיר/מסגרת זמןתדפיס תעשיות -שיפטן צפרירתגים עבור אמ"ש חוףרבעון 20193
                     798                                         07.80.02.45798מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמסור אנכירבעון 20193
                     798                                         07.80.02.45798הצעות מחיר/מסגרת זמןטרטל מערכות הגברה בע"מרכש  רמקןלים - ניידים בית מורשת רבעון 20193
                     798                                         07.80.06.06798הצעות מחיר/מסגרת זמןמובילאיי טכנולוגיותראיה בע"מהתקנת רטט במערכת מובליירבעון 20193
                     798                                         07.80.02.01798הצעות מחיר/מסגרת זמןראם ספורט ומחנאות 2013ציוד ספורטרבעון 20193
                     796                                         07.80.02.50796הצעות מחיר/מסגרת זמןטים ציוד טלויזיהתיקוןרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.45796הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מהחלפת כבל מולטירבעון 20193
                     796                                         07.80.02.22796מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסות מחוז מרכזרבעון 20193
                     796                                         07.80.02.01796מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסותרבעון 20193
                     796                                         07.80.02.01796מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסה - תחנת זכרון יעקב רבעון 20193
                     796                                         07.80.02.22796מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסותרבעון 20193
                     910                                         07.80.02.46794מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"מהיסעים- יום ספורטרבעון 20193
                     785                                         07.80.02.01785מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות - מת"ח קאסםרבעון 20193
                     783                                         07.80.02.45783הצעות מחיר/מסגרת זמןאביר ספורט בע"מאיבזור לחדר כושר תחנת גלילותרבעון 20193
                     782                                         07.80.02.45782הצעות מחיר/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מראש דיורבעון 20193
                     778                                         07.80.02.22778מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"מאוגר וידאורבעון 20193
                     778                                         07.80.02.22778מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"מאוגר וידאורבעון 20193
                     778                                         07.80.02.45778מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"מאוגר וידאורבעון 20193
                     772                                         52.50.01.05772הצעות מחיר/מסגרת זמןציפור הנפש אומנות ישראלית בע"מתשורהרבעון 20193
                     770                                         07.80.02.50770הצעות מחיר/מסגרת זמןרואים עולם צילום ואלקטרתיקוןרבעון 20193
                     768                                         07.80.02.25768מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקאירוע חוה"מ - בית מורשתרבעון 20193



                     769                                         07.80.02.11768מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)לוחית שםרבעון 20193
                     766                                         07.80.02.01766מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעמתשורותרבעון 20193
                     761                                         07.80.02.25761מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה לבנות שירותרבעון 20193
                     761                                         07.80.02.41761מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש עבור להברבעון 20193
                     761                                         07.80.02.22761הצעות מחיר/מסגרת זמןאו.קי.דיל בע"ממדבקה לדלת כניסה ללשכת ררבעון 20193
                     758                                         07.80.02.31758מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחים עבור מתנדבי תחנת עפולה חודש אוגוסטרבעון 20193
                     753                                         07.80.02.31753מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20193
                     751                                         07.80.02.01751מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לצוערי קק"צ מתנדבים רבעון 20193
                     750                                         07.80.02.01750הצעות מחיר/מסגרת זמןהמשקה הסיטונאי- אטיאס אליאבפרודוקטים ליום יחידה ירדןרבעון 20193
                     750                                         07.80.02.25750הצעות מחיר/מסגרת זמןרשות הטבע והגניםהזמנה בדיעבד - סיור בבית שאן עבור חינוך מגרבעון 20193
                     750                                         07.80.02.25750הצעות מחיר/מסגרת זמןכנפיים עיצוב גרפיהדפסהרבעון 20193
                     750                                         07.80.02.01750הצעות מחיר/מסגרת זמןניראל ניהול בתי קפה בע"מארוחת צהרייםרבעון 20193
                     749                                         07.80.02.01749מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעמתשורהרבעון 20193
                     749                                         07.80.02.40749הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטופ שיווק בע"מבידורית עבור דוברותרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.01747הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ר אקווה בע"מפעילות גיבושרבעון 20193
                     740                                         07.80.02.01740פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור סליחותרבעון 20193
                     738                                         07.80.02.01738הצעות מחיר/מסגרת זמןנחשולים קיט ונופש בע"מסיור לימודי לשכת ממז מרכזרבעון 20193
                     745                                         07.80.02.22735מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהעתקת מצלמות בית דגןרבעון 20193
                     731                                         07.80.02.45731מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןאוזניות עבור חט' מבצעיםרבעון 20193
                     730                                         07.80.02.01730הצעות מחיר/מסגרת זמןקאנאפס בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20193
                     728                                         07.80.02.01728הצעות מחיר/מסגרת זמןמודיעין אזרחיאבטחה לאירוערבעון 20193
                     727                                         07.80.02.01727הצעות מחיר/מסגרת זמןפלט שירותי דפוס בע"מפורום מתנדבי שירות מחוז מרכזרבעון 20193
                     725                                         07.80.02.25725הצעות מחיר/מסגרת זמןצחובויסיכת עתודאירבעון 20193
                     725                                         07.80.02.31725הצעות מחיר/מסגרת זמןי.ע.ר טכנולוגיות צינון בע"מסוללה לערכת תאורהרבעון 20193
                     720                                         07.80.02.01720הצעות מחיר/מסגרת זמןעל 2 טיולים ואירועים 2סיור סאגווי יום מדוררבעון 20193
                     711                                         07.80.02.31711הצעות מחיר/מסגרת זמןהדר סוכנות לצרכי צילוםפילטרים לעדשותרבעון 20193
                     702                                         07.80.04.21702מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשולחנות פלסטיקרבעון 20193
                     702                                         07.80.02.25702הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאור ולך בע"מהדפסותרבעון 20193
                     702                                         07.80.02.01702מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטייניםרבעון 20193
                     702                                         07.80.02.09702מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והרכבת מזגן תחנת שכונותרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.01702הצעות מחיר/מסגרת זמןגאיה עולם של פרחים בע"מתשורה לקבלת דרגה - עציץרבעון 20193
                     696                                         07.80.02.01702הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת גולף - א.ק בע"מתשורה לקבלת דרגהרבעון 20193
                     704                                         07.80.02.31702מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקות לקסדהרבעון 20193
                     702                                         07.80.02.31702פו/ פטור ועדהפרצוב א.ד.י בע"מהתאמת זמם או ריתמה לכלברבעון 20193
                     702                                         07.80.02.61702מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)רכב היחידה האווירית- הדבקה ועיצוברבעון 20193
                     702                                         07.80.02.09702מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהעתקת מעבה למזגן בהר חומהרבעון 20193
                     702                                         07.80.02.45702מש/ מכרז שב"סבש גל (שבא)ציוד לאימוןרבעון 20193
                     702                                         07.80.02.31702הצעות מחיר/מסגרת זמןממן אילן 2007 בע"מילק"מ לוד מילוי חנקןרבעון 20193
                     702                                         07.80.02.45702מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לשוטרים אג"מ מחוזירבעון 20193
                     702                                         07.80.02.01702הצעות מחיר/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מהקלטותרבעון 20193
                     701                                         07.80.02.31701הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.א.ב. ייצור וייבואתושבת לנשיאה עבור טאבלטרבעון 20193
                     700                                         07.80.02.01700הצעות מחיר/מסגרת זמןקארשי אורגינלשי ראש השנה שוטרי המז"פרבעון 20193
                     700                                         07.80.02.22700הצעות מחיר/מסגרת זמןמאירי ייעוץ-מאירי יוסיתפס מסתובברבעון 20193
                     700                                         07.80.02.25700הצעות מחיר/מסגרת זמןממתקי השלושה בע"מברמתוקים יום משפחות תמ"ארבעון 20193
                     700                                         07.80.02.29700הצעות מחיר/מסגרת זמןאלון מקלדהסיוררבעון 20193
                     553                                         07.80.02.09700הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית רעננהארנונהרבעון 20193
                     700                                         07.80.02.01700מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורה למשתחררים מג"ב דרוםרבעון 20193
                     699                                         07.80.02.31699הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס באריהדפסת לוחות שנהרבעון 20193
                     814                                         07.80.02.25696מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"מהיסעיםרבעון 20193
                     693                                         07.80.02.46693הצעות מחיר/מסגרת זמןעמוס גזית בע"משסתוםרבעון 20193
                     686                                         07.80.02.01687הצעות מחיר/מסגרת זמןאיטייפ-אומניטק בע"מתרגום פרוטוקולרבעון 20193
                     694                                         07.80.02.45681מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון ואבטחה מרחב איילוןרבעון 20193
                     680                                         07.80.02.32680מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולין- צמיד סימון לקבוצות במשלחת לפולין ספטמבר רבעון 20193
                     688                                         07.80.02.31680מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמרכישת והתקנת קופסת לחצנים לשער תחנת חדרהרבעון 20193
                     679                                         07.80.02.22679מפ/ מכרז פומביוידאוסטאוגר וידאורבעון 20193
                     679                                         07.80.02.22679מפ/ מכרז פומביוידאוסטאוגר וידאורבעון 20193
                     679                                         07.80.02.46679הצעות מחיר/מסגרת זמןהילוך שישי יפו בע"מבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20193
                     675                                         07.80.02.45675הצעות מחיר/מסגרת זמןטל גל שעשועון בע"מהפעלה יום משפחות דן וב"ברבעון 20193
                     675                                         07.80.02.45675הצעות מחיר/מסגרת זמןיוני טכנאי שרות ותיקונים לציוד כושרתיקון מכשיר הליכון תחנת שרתרבעון 20193
                     673                                         07.80.02.01673הצעות מחיר/מסגרת זמןט.ד. טכנו דורון 1990 בעעגלהרבעון 20193
                     673                                         07.80.02.25673הצעות מחיר/מסגרת זמןהלפנסיס שיווק ומכירהמשקףרבעון 20193
                     667                                         07.80.02.31667הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילהתיק צד לרכזיםרבעון 20193
                     665                                         07.80.02.01665הצעות מחיר/מסגרת זמןסוליי מלון בוטיק אילת בע"מכלכלהרבעון 20193
                     630                                         07.80.02.46660הצעות מחיר/מסגרת זמןכנות ע"רכלכלה לסדנת פזרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.31655מפ/ מכרז פומביצחובויגלופה לסמל שיטור ימירבעון 20193
                     650                                         07.80.02.45650הצעות מחיר/מסגרת זמןגני רמת הנדיב בע"מיום יחידהרבעון 20193
                     644                                         07.80.02.45644הצעות מחיר/מסגרת זמןטוטאלטק בע"מעגלת שינוע תיקיםרבעון 20193
                     640                                         07.80.02.01640מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"ממגנים למצטיינים אח"מ מרכזרבעון 20193
                     625                                         52.50.01.20626פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלדמי הקמה למע' סולריתרבעון 20193
                     560                                         07.80.02.01625הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודת הכורמים הקואופרטיבית בע"מתשורות - תחנת זכרון יעקברבעון 20193
                     603                                         07.80.02.41613מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש טכנולוגי מחוזי יתרות ביזור תרבעון 20193
                     609                                         07.80.02.01609מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמנעוליםרבעון 20193
                     608                                         07.80.02.31608הצעות מחיר/מסגרת זמןהדר תעשיות דפוסשירותי  הדפסה למחוז חוףרבעון 20193
                     607                                         07.80.02.11607הצעות מחיר/מסגרת זמןפולי אריזות בע"משקיות לאריזהרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.01606הצעות מחיר/מסגרת זמןמלך הממתקים ב"ש בע"מסלסלת מתוקיםרבעון 20193
                     600                                         07.80.02.01600הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מיום מדור הסברהרבעון 20193
                     600                                         07.80.02.09600הצעות מחיר/מסגרת זמןשירותי גינון ציפורי 2000עבודות גינון תחנת כנארבעון 20193
                     600                                         07.80.02.45600הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונות וחיוכים אהרוני רונןמסגור תמונת מרחב שפלהרבעון 20193
                     600                                         07.80.02.01600מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מתשורה למשתחררים עוטף י-רבעון 20193
                     600                                         07.80.02.01600הצעות מחיר/מסגרת זמןשפיגלוס אנטולינגינה בבית הנשיא 12.9רבעון 20193
                     600                                         07.80.02.01600הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז מורשת מנחם בגיןכיבוד סיור סליחותרבעון 20193
                     600                                         07.80.02.45600הצעות מחיר/מסגרת זמןהאופה מבגדד שיווק והפצה בע"מכיבוד הרמת כוסית תחנת מסוביםרבעון 20193
                     599                                         07.80.02.45599הצעות מחיר/מסגרת זמןכפר הנוקדים מדבר יהודהסדנארבעון 20193
                     598                                         07.80.02.25598הצעות מחיר/מסגרת זמןקיבוץ אליפז סניף דירות אירוחיום משפחותרבעון 20193
                     598                                         07.80.02.01598הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב מוני בע"מתשורהרבעון 20193
                     597                                         07.80.02.45597מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות - תחנת חיפהרבעון 20193
                     595                                         07.80.02.22595פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעידית קודן - אג"מ מחוז חוףרבעון 20193
                     590                                         07.80.02.01590הצעות מחיר/מסגרת זמןסבון של פעם תעשיותשי לחג ראש השנהרבעון 20193
                     585                                         07.80.02.46585הצעות מחיר/מסגרת זמןפוינטר טלוקיישן בע"משחזור מסלול לרכברבעון 20193
                     586                                         07.80.02.46585מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקות לקסדהרבעון 20193
                     585                                         07.80.02.01585הצעות מחיר/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מרכש כרטיסיםרבעון 20193
                     585                                         07.80.02.25585מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווחיםרבעון 20193
                     585                                         07.80.02.45585הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילה פרויקטים בע"מוילון לשער הזזה ת.כנארבעון 20193



                     585                                         07.80.02.01585מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.01585הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת 300 גרםכלכלהרבעון 20193
                     585                                         07.80.02.46585הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז שירות אמין דיזלבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20193
                     585                                         07.80.02.46585הצעות מחיר/מסגרת זמןרפי גבאיבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20193
                     585                                         07.80.02.01585הצעות מחיר/מסגרת זמןבוחבוט רוניסדנא עבור נערי מילהרבעון 20193
                     584                                         07.80.02.31584מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"מפילטר לתמי 4 עבור ישוביםרבעון 20193
                     582                                         07.80.02.25582הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)שעון עצר עבור כשירויותרבעון 20193
                     582                                         07.80.02.45581מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"משוברים למצטייניםרבעון 20193
                     580                                         07.80.02.25580הצעות מחיר/מסגרת זמןהאגוד הישראלי לאיכותחידוש חברות באיגוד הישראלי עבור אילון קוטיק ואלי חרבעון 20193
                     580                                         07.80.02.25580הצעות מחיר/מסגרת זמןתעבורה וסקרים בע"ממחירוןרבעון 20193
                     575                                         07.80.02.25575פו/ פטור ועדהיד ושםיום עיוןרבעון 20193
                     572                                         52.50.01.05565מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכסארבעון 20193
                     562                                         07.80.02.27562מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעאספקת מטפים צהובים עבור מחוז תרבעון 20193
                     562                                         07.80.02.09562מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהארכת צנרת למזגן קיים מטה מחוז שרבעון 20193
                     562                                         07.80.02.22562הצעות מחיר/מסגרת זמןחן שמואלכימיקליםרבעון 20193
                     562                                         07.80.02.31562הצעות מחיר/מסגרת זמןקידמה ציוד טכנולוגיביקור טכנאירבעון 20193
                     562                                         07.80.02.01562הצעות מחיר/מסגרת זמןקונוס תדמית ותקשורת בע"מהדפסהרבעון 20193
                     562                                         07.80.02.31562הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מכספת - מחוז חוףרבעון 20193
                     560                                         07.80.02.25560הצעות מחיר/מסגרת זמןמושליון חמצן ירושליםציוד רפואירבעון 20193
                     560                                         07.80.02.42560הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת אמא אגריפס בע"מארוחת צהרייםרבעון 20193
                     555                                         07.80.02.45555הצעות מחיר/מסגרת זמןיקבי רמת הגולן בע"מסיוררבעון 20193
                     543                                         07.80.02.25543הצעות מחיר/מסגרת זמןפלקסמור מסחר בע"מתיקרבעון 20193
                     541                                         07.80.02.41541הצעות מחיר/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מרכש מדפסת מדבקותרבעון 20193
                     538                                         07.80.02.09538מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום בינוי אתרבעון 20193
                     536                                         07.80.02.01536מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכסאותרבעון 20193
                     530                                         07.80.02.46530הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ט. שירותים משפטייםגרירה ואחסנהרבעון 20193
                     527                                         07.80.02.01527מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות לשוטרי תחנת מודיעיןרבעון 20193
                     527                                         07.80.02.45527הצעות מחיר/מסגרת זמןאדוויס אלקטרוניקה בע"משנאים לתחנת בנימיןרבעון 20193
                     527                                         07.80.02.31527הצעות מחיר/מסגרת זמןא שלטים לוד-דקל עליזה ארלטחיפוי שמשוית עבור פרוייקט שחקיםרבעון 20193
                     527                                         07.80.02.09527מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מאספקה והתקנת משאבת מים בבית ליאלרבעון 20193
                     527                                         07.80.02.01527הצעות מחיר/מסגרת זמןמיכאל כהןתיקון חצוצרהרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.01527הצעות מחיר/מסגרת זמןהשטיח המעופף תיירות פנים 2018 בעפעילות אתגריתרבעון 20193
                     516                                         07.80.02.25516הצעות מחיר/מסגרת זמןארנסט כפפות בע"ממשקפי מגן ירי עבור מג"ב מרכזרבעון 20193
                     515                                         07.80.02.22515הצעות מחיר/מסגרת זמןחן שמואלמקלות עץ+ קופר כלורידרבעון 20193
                     515                                         07.80.02.45515הצעות מחיר/מסגרת זמןדי וי דיגיטל ויז'ן בע"מחצובהרבעון 20193
                     330                                         07.80.02.45510הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהאגרות למחוז דרוםרבעון 20193
                     508                                         07.80.02.31508הצעות מחיר/מסגרת זמןפרינטלנד בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.01505הצעות מחיר/מסגרת זמןסגווי ירושלים בע"מסיור לימודי יועמש חוףרבעון 20193
                     504                                         07.80.02.45504מפ/ מכרז פומביאביזר סנטר סחר 2002 בע"מרכש וילונות לתחנת הראלרבעון 20193
                     500                                         07.80.02.25500הצעות מחיר/מסגרת זמןטל שחר - או יעל אמן הבלוניםמפעילרבעון 20193
                     500                                         07.80.02.45500הצעות מחיר/מסגרת זמןחופש נופש מועדון ספורט פרדסייהיום משפחות תחנת קדמה- בריכהרבעון 20193
                     500                                         07.80.02.01500מפ/ מכרז פומביהפיגרףמגינים לפורשים- תחנת מודיעיןרבעון 20193
                     500                                         07.80.02.45500הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןתשורהרבעון 20193
                     500                                         07.80.02.25500הצעות מחיר/מסגרת זמןמינימרקט דגשערב אג"מ- בקבוקי שתיהרבעון 20193
                     500                                         07.80.02.01500הצעות מחיר/מסגרת זמןגוונים עבודות דפוס בע"מ - רוימי דודהדפסהרבעון 20193
                     500                                         07.80.02.01500הצעות מחיר/מסגרת זמןיוד מר חניונים בע"משירות גרירה ואחסנת רכברבעון 20193
                     -                                         07.80.02.45498הצעות מחיר/מסגרת זמןפארק המים ביבנה בע"מיום משפחות תחנת יבנהרבעון 20193
                     491                                         07.80.02.29491מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20193
                     484                                         07.80.02.01484מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.45481פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי - חבלה מחוז חוף שלוחה צפוניתרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.45481פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי - את"ן מרחב מנשהרבעון 20193
                     462                                         07.80.02.41481מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20193
                     462                                         07.80.02.30481מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסךרבעון 20193
                     465                                         07.80.02.41481מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסךרבעון 20193
                     480                                         07.80.02.22480מפ/ מכרז פומביאופטימיקס בע"מעדשותרבעון 20193
                     480                                         07.80.02.22480מפ/ מכרז פומביאופטימיקס בע"מעדשותרבעון 20193
                     472                                         07.80.02.01472מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מתשורות אג"מ מודיעיןרבעון 20193
                     470                                         07.80.02.01470הצעות מחיר/מסגרת זמןהאופה מבגדד שיווק והפצה בע"מכיבוד הרמת כוסית תחנת מסוביםרבעון 20193
                     468                                         07.80.02.01468הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס צמרתדפוסרבעון 20193
                     468                                         07.80.02.25468מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20193
                     477                                         07.80.02.22468מפ/ מכרז פומביוורקרכפפות סטריליותרבעון 20193
                     468                                         52.50.01.05468מפ/ מכרז פומביאגם 2000מכתביותרבעון 20193
                     468                                         07.80.02.22468הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ברוק בע"מ.תיקון מכשיר פוליגרףרבעון 20193
                     467                                         07.80.02.01467הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחים ועציצים אירוע פרידהרבעון 20193
                     451                                         07.80.02.46451הצעות מחיר/מסגרת זמןגרר שער הגיא בע"מגרירה ואחסנת רכברבעון 20193
                     450                                         07.80.02.45450הצעות מחיר/מסגרת זמןצוללת צהובהשכירת אולפןרבעון 20193
                     450                                         07.80.02.45450הצעות מחיר/מסגרת זמןאייל פינקוהרצאהרבעון 20193
                     442                                         07.80.02.22442מפ/ מכרז פומביפיקוטק - בע"מחלקי חילוף למיקרוסקופרבעון 20193
                     440                                         07.80.02.45440הצעות מחיר/מסגרת זמןזיק-אור מוצרי חשמלמוצרי חשמלרבעון 20193
                     439                                         07.80.02.31439הצעות מחיר/מסגרת זמןריצ' באג בע"מתפירת סקוטש חולצות מו"מרבעון 20193
                     434                                         07.80.02.31434הצעות מחיר/מסגרת זמןאלבז מישל ניסיםלפעילויות מבצעיות בקיץרבעון 20193
                     432                                         07.80.02.01432מפ/ מכרז פומביגיפטק מתנות ומוצרי פרסוםתשורות פרידהרבעון 20193
                     423                                         07.80.02.09423מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי גינוןרבעון 20193
                     421                                         07.80.02.01421הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)הדפסהרבעון 20193
                     420                                         07.80.02.25420הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ד הבגלב של סבא מרקו בע"משירות קייטרינג - חבלה מחוז חוףרבעון 20193
                     406                                         07.80.02.41419מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםתחזוקה ורישוי מוצרי -NACרבעון 20193
                     413                                         07.80.02.25413מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורספריםרבעון 20193
                     410                                         07.80.02.31410הצעות מחיר/מסגרת זמןרשת גרף בע"מייצור דוגמאותרבעון 20193
                     405                                         07.80.02.31405מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהרכיבים אלקטרונייםרבעון 20193
                     344                                         07.80.02.46401הצעות מחיר/מסגרת זמןעמוס גזית בע"מבדיקה הידרוסטטיתרבעון 20193
                     400                                         07.80.02.01400הצעות מחיר/מסגרת זמןמנס קלאב-מתנות לגברתגי שם עבור מג"ב איו"שרבעון 20193
                     400                                         07.80.02.29400הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"מפעילותרבעון 20193
                     400                                         07.80.02.29400הצעות מחיר/מסגרת זמןתיירות מ.א.ר.ג בע"מלינהרבעון 20193
                     400                                         07.80.02.29400הצעות מחיר/מסגרת זמןמתנס מעלה אדומיםפעילותרבעון 20193
                     398                                         07.80.02.29398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסהרבעון 20193
                     398                                         07.80.02.45398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסה יסמ עמקיםרבעון 20193
                     398                                         07.80.02.22398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסהרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.22398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסה ביחב"מרבעון 20193
                     393                                         07.80.02.45393מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מעטיםרבעון 20193
                     390                                         07.80.02.01390הצעות מחיר/מסגרת זמןקייקי כפר בלוםשיט קייקים סיור לימודי לוגיסטיקהרבעון 20193
                     386                                         07.80.02.01386מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לשוטרים מצטיינים אתרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.29385הצעות מחיר/מסגרת זמןעין יה זיו טלעריכה לשוניתרבעון 20193
                     385                                         07.80.02.01385הצעות מחיר/מסגרת זמןרובין ר.י.ד בע"מעיצוב ועריכהרבעון 20193



                     381                                         07.80.02.01381מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות מתנדבי מחוז מרכזרבעון 20193
                     379                                         07.80.02.25379מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחיםרבעון 20193
                     374                                         07.80.02.11374הצעות מחיר/מסגרת זמןעמידן ענתות בע"ממדבקות חומ"סרבעון 20193
                     374                                         52.50.03.06374הצעות מחיר/מסגרת זמןלוגו איןשקית בד לספרי בינוי עבור כנס בינוירבעון 20193
                     374                                         07.80.02.01374הצעות מחיר/מסגרת זמןספרותק  תרבות ישראליתרכש ספרות -לשכת אה"דרבעון 20193
                     370                                         52.50.01.05370פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםמדריך במתחם התחנה תל אביברבעון 20193
                     370                                         52.50.01.05370פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיוררבעון 20193
                     370                                         07.80.04.21370הצעות מחיר/מסגרת זמןעמיסל - עמית תעשיות בע"ממצבר לערכת תאורהרבעון 20193
                     360                                         07.80.02.01360הצעות מחיר/מסגרת זמןבולוס נאילתשורות למפקדותרבעון 20193
                     351                                         07.80.02.01351הצעות מחיר/מסגרת זמןבנישו מאיר ו/או צילההדפסהרבעון 20193
                     351                                         07.80.02.01351מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מדגל יחידהרבעון 20193
                     351                                         07.80.02.01351הצעות מחיר/מסגרת זמןשירדן טכנולוגיותצמידי נייררבעון 20193
                     351                                         07.80.02.01351הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחים להענקת דרגהרבעון 20193
                     351                                         07.80.02.01351הצעות מחיר/מסגרת זמןהום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"ממיטה מתקפלתרבעון 20193
                     351                                         07.80.02.31351מפ/ מכרז פומביחגור בעמפאוץ לניסוי עבור רוכבי אופנוערבעון 20193
                     351                                         07.80.02.21351הצעות מחיר/מסגרת זמןמגן ארגמן מערכות בע"ממד לחץ הדק ממוחשברבעון 20193
                     350                                         52.50.03.06350מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20193
                     350                                         52.50.03.06350מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20193
                     349                                         07.80.02.41349מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                     346                                         07.80.02.40346מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                     341                                         07.80.02.01340מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20193
                     339                                         07.80.02.09339הצעות מחיר/מסגרת זמןפנחס היישריק בע"מתיקון שער רמלהרבעון 20193
                     338                                         07.80.02.45338מפ/ מכרז פומביטופ סטוקחולצהרבעון 20193
                     334                                         07.80.02.01334מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לפורשיםרבעון 20193
                     316                                         07.80.02.01316הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)הדפסהרבעון 20193
                     315                                         07.80.02.25315הצעות מחיר/מסגרת זמןארוך לימור-אינספייר הפקת אירועיםהדרכהרבעון 20193
                     315                                         07.80.02.25315מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20193
                     314                                         07.80.02.22314הצעות מחיר/מסגרת זמןרניום בע"ממבחנותרבעון 20193
                     300                                         07.80.02.01300הצעות מחיר/מסגרת זמןמוזאיקה - דת ,חברה ומדינה (ע"ר).גישוררבעון 20193
                     300                                         07.80.02.45300הצעות מחיר/מסגרת זמןאופיר super - בן יהודהארז (יעקב)השלמה לכיבודים תחנת בני ברקרבעון 20193
                     299                                         07.80.02.29300הצעות מחיר/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"מהדפסהרבעון 20193
                     300                                         07.80.02.45300מפ/ מכרז פומביטופ סטוקתשורהרבעון 20193
                     298                                         07.80.02.01298הצעות מחיר/מסגרת זמןאוריקון בע"מציוד להדפסהרבעון 20193
                     298                                         07.80.02.01298מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מציוד ספורטרבעון 20193
                     293                                         07.80.02.25293הצעות מחיר/מסגרת זמןממאדור.קום בע"מ (בבית המשקם)הדפסת תמונה- רפ"ק אייל יהודהרבעון 20193
                     281                                         07.80.02.01281הצעות מחיר/מסגרת זמןרובין ר.י.ד בע"מגרפיקה והדפסת כרטיס ביקוררבעון 20193
                     281                                         07.80.02.01281הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאור ולך בע"מהדפסת כרטיסי ביקור לר' אתרבעון 20193
                     281                                         07.80.02.01281הצעות מחיר/מסגרת זמןהיכל היין שקד גולן בע"מתשורות ר' השנה תחנת צפתרבעון 20193
                     277                                         07.80.02.37272מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מחדר אבנט הר חוצביםרבעון 20193
                     263                                         07.80.02.25263הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.א.ב. ייצור וייבואתותב בטיחותרבעון 20193
                     258                                         07.80.02.22258הצעות מחיר/מסגרת זמןהום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מקופה קטנה וכספת קטנה למשרדרבעון 20193
                     257                                         07.80.02.11257הצעות מחיר/מסגרת זמןאבי שושן החוויה בע"מתג זיהוירבעון 20193
                     250                                         07.80.02.25250הצעות מחיר/מסגרת זמןפורת ספרים בע"מ/שלו אורספררבעון 20193
                     246                                         07.80.02.25246הצעות מחיר/מסגרת זמןיעקוב מלכה בע"מסיכות עבור מגב חוףרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.22246הצעות מחיר/מסגרת זמןכספות חצורפריצת כספתרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.45240הצעות מחיר/מסגרת זמןסגווי ירושלים בע"מסיור לימודי יועמש חוףרבעון 20193
                     234                                         52.50.01.05234הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילהשרותי דפוסרבעון 20193
                     234                                         07.80.02.11234הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןהדפסת כרטיסי ברכהרבעון 20193
                     229                                         07.80.02.57229הצעות מחיר/מסגרת זמןאקו"ם בע"משירות מוסיקהרבעון 20193
                     221                                         07.80.04.21221מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהמצלמת נחשרבעון 20193
                     212                                         07.80.02.01212מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות- עבור תחנת בנימיןרבעון 20193
                     211                                         07.80.02.25211הצעות מחיר/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםשירותי הדפסהרבעון 20193
                     -                                         52.50.01.05206הצעות מחיר/מסגרת זמןברנר שוכמן ויויאנה נעמישירות קייטרינג - תחנת באקהרבעון 20193
                     206                                         52.50.03.06204מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגרש הרוסים ירושליםרבעון 20193
                     200                                         07.80.02.01200מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"מתשורהרבעון 20193
                     200                                         07.80.02.25200מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורתשורהרבעון 20193
                     200                                         07.80.02.41200מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20193
                     199                                         52.50.01.06199הצעות מחיר/מסגרת זמןמצג בע"ממגרסהרבעון 20193
                     197                                         07.80.02.01197הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מכיבוד לאירוחרבעון 20193
                     -                                         52.50.01.05181הצעות מחיר/מסגרת זמןהבריכה שלי לוקה ברשירותי בריכה- יום משפחות תחנת עירוןרבעון 20193
                     180                                         07.80.02.46180מפ/ מכרז פומביטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון מצלמהרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.57176מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעים של קורס עתודה פיקודית לסמינר תרבעון 20193
                     176                                         07.80.02.01176הצעות מחיר/מסגרת זמןמתנאל סחר בע"מתשורהרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.01174מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20193
                     173                                         07.80.02.41173מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20193
                     167                                         07.80.02.02167הצעות מחיר/מסגרת זמןבריל דיוויס (ישראל)מכנס דוגמא סערה מרופד בדיקהרבעון 20193
                     124                                         07.80.02.31164מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מעוספיה משטרת הכרמלרבעון 20193
                     156                                         07.80.02.01156הצעות מחיר/מסגרת זמןאינטר צ'ק (וינבאום רציף 1993) בע"מכרטיסי ביקוררבעון 20193
                     150                                         07.80.02.01150הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחים להענקת דרגהרבעון 20193
                     140                                         07.80.02.25140הצעות מחיר/מסגרת זמןטלרז ל.א יבוא ושיווקמדבקותרבעון 20193
                     136                                         07.80.02.01136מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20193
                     -                                         07.80.02.45127הצעות מחיר/מסגרת זמןבשר בנמל בע"מ - לחם בשרארוחת צהריים העצמת מערך אמרבעון 20193
                     112                                         52.50.03.06112מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20193
                     110                                         07.80.02.01110הצעות מחיר/מסגרת זמןקדר-אגודה שיתופית להתיישבות בע"מיום משפחותרבעון 20193
                     100                                         07.80.02.01100הצעות מחיר/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"ממתנותרבעון 20193
                     -                                           07.80.02.4587מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20193
                       84                                           07.80.02.3184הצעות מחיר/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהגליל הדבקה לאריזות ציוד בטיחותרבעון 20193
                     -                                           07.80.02.0137הצעות מחיר/מסגרת זמןקיסוסקי ספורט ימישירות ספורט ימי - תחנת באקהרבעון 20193
                     -                                           07.80.02.5330הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז מורשת לחסידי אומות העולםכניסה למוזיאוןרבעון 20193
        59,619,034                             07.80.01.5160,133,906מפ/ מכרז פומביהשטיח המעופף בע"מנופש משפחותרבעון 20194
        60,000,000                             07.80.02.1360,000,000הכ / התחייבות כספיתענבל חברה לביטוח בע"מענבלרבעון 20194
        46,436,255                             07.80.02.1346,487,259הכ / התחייבות כספיתענבל חברה לביטוח בע"מתחזוקת כלי רכב ענבל 2020רבעון 20194
        43,060,557                             52.50.01.2043,392,464מפ/ מכרז פומביאלקטרה בנייה אילתהרשאה 2020-הקמת מבנה משטרת מרחב אילתרבעון 20194
        35,413,705                             07.80.02.6435,413,705כא/ מכרז כ"א חשכ"לטלדור יועצים בע"מכ"א אזרחירבעון 20194
        34,999,999                             07.80.02.2734,999,999מח/ מכרז חשכ"לפוליסיטי בע"מתשלום רבעון -1   הקמה + מערבעון 20194
        30,327,486                             07.80.03.0430,505,118מפ/ מכרז פומבישלג לבן (1986) בע"מאבטחת מעברי עוטף ירושלים גזרה צפוניתרבעון 20194
        28,321,865                             07.80.03.0428,494,882מפ/ מכרז פומביטי אנד אם  סער בטחון בע"מאבטחת מעברי עוטף י-ם גזרה דרומיתרבעון 20194
        26,542,279                             07.80.02.2726,542,300הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית ירושליםארנונהרבעון 20194
        26,335,795                             07.80.02.2926,337,901מח/ מכרז חשכ"לפוליסיטי בע"מתשלום רבעון -3-  תשלום הקמה רבעון 20194
        24,853,857                             07.80.02.5525,000,000אא/ אישור אוצרחברת מוטורולהתחזוקת מערכת ניצן2020רבעון 20194
        23,336,989                             52.50.01.2023,337,000מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מהרשאה 2020- הקמת פריסה זמנית מחנה מגרבעון 20194
        18,973,513                             07.80.02.6418,973,513כא/ מכרז כ"א חשכ"לאס קיו לינק בע"משירותי כ"א אזרחי עבור אטו"רבעון 20194
        17,583,962                             07.80.02.6417,582,612כא/ מכרז כ"א חשכ"לנס טכנולוגיות א.ט. בע"משירותי כ"א אזרחי עבור אטו"רבעון 20194



        17,448,874                             07.80.02.0417,448,885מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oנק' אישיותרבעון 20194
        16,296,667                             52.50.01.2016,383,615מס/ מכרז סגורי.ר.נ. בנייה ופיתוח בע"מהרשאה 2020- שיפוץ מבנה מברבעון 20194
        15,447,035                             07.80.02.6415,447,035כא/ מכרז כ"א חשכ"לוואן טכנולוגיות תוכנהכ"א אזרחירבעון 20194
                     -                             07.80.02.5914,458,707מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 61 סורנטורבעון 20194
        13,902,607                             07.80.02.6413,902,607כא/ מכרז כ"א חשכ"למטריקס אי טי מערכותכ"א אזרחירבעון 20194
          9,609,307                             07.80.02.5113,682,197מפ/ מכרז פומביאלקטרה בנייה אילתהרשאה 2020-הקמת מבנה משטרת מרחב אילתרבעון 20194
        13,567,650                             07.80.02.0413,567,650מפ/ מכרז פומביהמשביר לצרכן בתי כלבו בע"מנק' אישיותרבעון 20194
        12,266,104                             07.80.02.2712,672,503מח/ מכרז חשכ"לנס טכנולוגיות א.ט. בע"מרישוי מיקרוסופטרבעון 20194
        11,783,389                             07.80.02.5511,783,409מכרז בט"פתים נטקוםתפעול א3רבעון 20194
        11,185,162                             07.80.02.6411,185,161כא/ מכרז כ"א חשכ"ללוג און תוכנה בע"מכ"א אזרחירבעון 20194
        10,852,266                             07.80.02.0410,850,549מפ/ מכרז פומבידלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מכלכלהרבעון 20194
          9,923,441                               07.80.02.649,923,441כא/ מכרז כ"א חשכ"לאלעד מערכות תוכנהשירותי כ"א אזרחי עבור אטו"רבעון 20194
          9,586,979                               07.80.01.549,624,024מפ/ מכרז פומביהפניקס חברה לביטוח בע"מביטוח שיניים לשוטריםרבעון 20194
          9,040,480                               07.80.02.299,063,308מח/ מכרז חשכ"לפוליסיטי בע"מתשלום רבעון -3- חברת פוליסטירבעון 20194
          9,034,741                               07.80.02.048,991,002מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתשירותי הסעדה חודש דצמבר רבעון 20194
          8,602,756                               07.80.02.048,829,630מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןמתן שירותי הסעדהרבעון 20194
          7,955,948                               52.50.01.207,956,000מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מהרשאה 2020- ביצוע פרויקט הקמת תחנת טייבהרבעון 20194
          7,738,205                               52.50.01.207,738,272מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מהרשאה2020-המשך עב' בינוי מבנה חבלהרבעון 20194
          7,484,508                               07.80.02.647,484,507כא/ מכרז כ"א חשכ"לאמן ומחשבים בע"משירותי כ"א אזרחי עבור אטו"רבעון 20194
          7,447,885                               07.80.02.557,398,844מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםמוצרי צ'יק פוינטרבעון 20194
          7,351,057                               52.50.03.067,341,248מפ/ מכרז פומביאלקטרה בנייה אילתהקמת מבנה משטרת מרחב אילתרבעון 20194
          6,725,422                               07.80.02.047,067,017מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"ממתן שירותי הסעדהרבעון 20194
          7,000,000                               52.50.01.207,000,000מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מתכנון, יצור,אספקה ובינוי מתחם מגורים מגרבעון 20194
          6,441,685                               07.80.02.556,374,543מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש ותחזוקת יחידות קצה למערבעון 20194
          6,197,005                               07.80.02.296,197,643מח/ מכרז חשכ"לפוליסיטי בע"מתשלום רבעון -4  חברת פוליסטירבעון 20194
          6,151,635                               07.80.02.646,151,635כא/ מכרז כ"א חשכ"לקונסיסט מרכות בע"מכ"א אזרחירבעון 20194
             346,221                               07.80.02.596,061,867מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 28 לנדקרוזררבעון 20194
          6,066,237                               07.80.02.046,031,210מפ/ מכרז פומביספרינט מוטורס בע"מכלכלהרבעון 20194
          5,999,759                               07.80.02.136,000,000מה/ מנהל הרכבקוגול יוניטרייד בע"מתיקון תקרים והחלפת צמיגים רבעון 20194
          1,386,558                               07.80.01.545,850,000חה / חוזה המשכירכבת ישראל בע"מנסיעות שוטריםרבעון 20194
          5,831,554                               07.80.02.135,832,498חה / חוזה המשכידרך ארץ הייוויז בע"מנסיעות בכביש 6 2020רבעון 20194
          5,700,000                               07.80.02.275,700,000חה / חוזה המשכיקרנות השוטריםתפעול נעוריםרבעון 20194
                     -                               07.80.02.595,385,177מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 24 היילקסרבעון 20194
          5,378,275                               07.80.02.645,381,551כא/ מכרז כ"א חשכ"לאס.פי.אל תוכנה בע"מכ"א אזרחירבעון 20194
          4,840,162                               07.80.01.545,148,000חה / חוזה המשכיאגד חברה לתחבורה בע"מנסיעות שוטריםרבעון 20194
                     -                               07.80.02.595,129,947מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 50 קיה סיד 5 דלתותרבעון 20194
          5,000,000                               07.80.02.275,000,000מפ/ מכרז פומביהשטיח המעופף בע"מנופש משפחותרבעון 20194
          5,000,000                               07.80.02.275,000,000מפ/ מכרז פומביארקיע קווי תעופה ישראלנופש משפחותרבעון 20194
          4,756,678                               07.80.02.044,766,245אא/ אישור אוצרסודקסו פאס ישראל בע"מכלכלהרבעון 20194
          4,555,981                               07.80.02.274,658,687פו/ פטור ועדהסאפ ישראלתחזוקת מערת סאפרבעון 20194
                     -                               07.80.02.594,549,531מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאי I20רבעון 20194
          1,621,251                               07.80.02.514,514,611מפ/ מכרז פומבידנזיו בנין ופיתוח בע"מהרשאה 2020 . הנגשת מבנים רבעון 20194
          4,485,551                               07.80.02.274,495,000מפ/ מכרז פומביאלקטרה בנייה אילתהקמת מבנה משטרת מרחב אילתרבעון 20194
          4,216,963                               07.80.02.584,399,999מפ/ מכרז פומביעמישב שרותים בע"מאבטחת מתקני משטרהרבעון 20194
          4,739,490                               07.80.02.294,381,750תמ / תיחור מעל 50 אש"חנוער מוביל שינוי (עמותת אחריי*מכינה קדם משטרתית ךבדואים בדרוםרבעון 20194
          4,315,555                               07.80.02.554,315,555מס/ מכרז סגורקומפיוטר סי דאטה בע"מתחזוקת VMWAREרבעון 20194
          4,219,943                               52.50.01.204,219,970מפ/ מכרז פומביגבריאל ממןהרשאה 2020-עב' שיפוץ והרחבה פרויקט תחנת טירהרבעון 20194
          2,728,577                               52.50.01.204,170,000מפ/ מכרז פומביאסום חברה קבלנית לבניין בע"מהקמת תחנת משטרת נתיבותרבעון 20194
          4,158,122                               07.80.02.644,158,122כא/ מכרז כ"א חשכ"לסיסנת תכנה בע"משירותי כ"א אזרחי עבור אטו"רבעון 20194
          2,365,051                               07.80.01.514,058,756מפ/ מכרז פומביארקיע קווי תעופה ישראלנופש משפחותרבעון 20194
                     -                               07.80.02.513,900,000מס/ מכרז סגורי.ר.נ. בנייה ופיתוח בע"מהרשאה 2020- שיפוץ מבנה מברבעון 20194
          3,645,059                               07.80.02.043,873,403מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה 2020רבעון 20194
          3,674,567                               52.50.01.203,821,145מפ/ מכרז פומבידנזיו בנין ופיתוח בע"מהרשאה 2020- עב' בינוי משלרבעון 20194
          3,793,433                               07.80.02.043,813,317מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתמתן שירותי הסעדהרבעון 20194
          3,008,982                               52.50.01.203,700,000מפ/ מכרז פומביב.ס.ט. בניה בע"מהקמת תחנת משטרת מודיעיןרבעון 20194
                     -                               07.80.02.613,637,297מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 61 סורנטורבעון 20194
          3,398,416                               07.80.02.133,599,333מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)תחזוקת פר תיקון "דלק מוטורסרבעון 20194
          2,572,247                               07.80.02.043,349,219מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"משירותי הסעדה 2020רבעון 20194
          1,596,165                               07.80.02.273,339,974מפ/ מכרז פומביהשטיח המעופף בע"מנופש משפחותרבעון 20194
          3,339,068                               07.80.02.553,339,068מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשבים רכש תחזוקת מערכות תקשורת נתוניםרבעון 20194
          3,062,325                               07.80.01.543,075,050מפ/ מכרז פומביהאוניברסיטה העבריתלימודי השכלה גבוהה לימודים אקדמיים תואר ראשון ושנירבעון 20194
          1,660,209                               07.80.02.043,050,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"ממתן שירותי הסעדהרבעון 20194
                     -                               07.80.02.593,034,185מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 16 ג'אמפי ארוךרבעון 20194
          3,000,000                               07.80.02.273,000,000מפ/ מכרז פומבישלג לבן (1986) בע"מאבטחת מעברי עוטף י-ם גזרה צפוניתרבעון 20194
          3,000,000                               07.80.02.273,000,000מפ/ מכרז פומביטי אנד אם  סער בטחון בע"מאבטחת מעברי עוטף י-ם גזרה דרומיתרבעון 20194
          2,913,593                               07.80.02.612,913,593מפ/ מכרז פומבירדלר בעמדיגום חפ"ק משאיתרבעון 20194
          2,908,708                               07.80.02.512,908,760מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מתכנון, יצור,אספקה ובינוי מתחם מגורים מגרבעון 20194
          2,889,374                               52.50.01.042,889,374פו/ פטור ועדהסלברייטתחזוקה ורישוי סלברייטרבעון 20194
                     -                               07.80.02.592,885,497מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 29 אקסנטרבעון 20194
          2,863,064                               07.80.02.092,863,064מפ/ מכרז פומביטי אנד אם שירותי ניקיוןשירותי נקיון חודש דצמבר 19רבעון 20194
          2,858,644                               07.80.02.092,858,934פו/ פטור ועדהחב' להגנת הטבעלינות מג"ב הר גילהרבעון 20194
          2,805,311                               07.80.02.512,805,314מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מהרשאה 2020-עב' בינוי דמש זבולוןרבעון 20194
          2,743,388                               07.80.02.042,745,000מפ/ מכרז פומביהמשביר בתי כל בו אילתסליקה נק' אישיותרבעון 20194
          2,560,646                               07.80.02.272,610,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית חיפהארנונהרבעון 20194
          2,539,362                               07.80.02.642,539,368כא/ מכרז כ"א חשכ"ליעל תוכנה ומערכות בע"מכ"א אזרחירבעון 20194
          2,518,387                               07.80.02.042,539,017מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"משירותי הסעדה 2020רבעון 20194
          2,519,056                               52.50.01.202,519,450מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מהרשאה 2020-המשך עבודות עפררבעון 20194
          2,474,268                               07.80.02.092,501,523מפ/ מכרז פומביש.כ שירותי כללית בע"משירותי ניקיון הרשאהרבעון 20194
          2,362,917                               07.80.02.272,441,154אא/ אישור אוצרנס טכנולוגיות א.ט. בע"מרישוי מיקרוסופטרבעון 20194
          2,429,060                               07.80.02.132,429,060הכ / התחייבות כספיתמשרד רה"מ כ.דתחזוקת רכב סמוי 2020רבעון 20194
                     -                               07.80.02.592,428,517מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 20 קורולהרבעון 20194
          2,400,186                               07.80.02.512,400,186מפ/ מכרז פומביא. רום בילדינגהרשאה 2020-שיפוץ מטבח מרכזי רבעון 20194
          2,374,119                               07.80.02.642,374,119כא/ מכרז כ"א חשכ"לרזאל מערכות זמן אמת בע"מ.שירותי כ"א אזרחי עבור אטו"רבעון 20194
          2,208,734                               52.50.01.042,306,075מפ/ מכרז פומביGEMALTO COGENT,INCציוד חו"ל במסגרת שדרוג אפיסרבעון 20194
          2,367,980                               07.80.02.042,305,029מפ/ מכרז פומביעידן השרון (2011) בע"משירותי השגחת כשרותרבעון 20194
          2,183,594                               07.80.02.042,288,440מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתמתן שירותי הסעדהרבעון 20194
          2,200,363                               07.80.02.272,200,363מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש מצלמות גוףרבעון 20194
          2,152,076                               07.80.02.562,166,030מפ/ מכרז פומביתעש מערכות בע"מכדור 9 מ"מרבעון 20194
          2,161,854                               52.50.01.202,161,855מפ/ מכרז פומביי.ר.נ. בנייה ופיתוח בע"מהרשאה 2020 . שלב ב' מוזיאון הנצחה מגרבעון 20194
          2,158,514                               07.80.02.642,158,507כא/ מכרז כ"א חשכ"לפרולוג'יק בע"מכ"א אזרחירבעון 20194
          2,246,943                               07.80.02.572,143,969מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורהשכירת אוטובוסים 2020 אגד תעבורה אשכול ב רבעון 20194
          2,000,000                               07.80.02.272,000,000חה / חוזה המשכירכבת ישראל בע"מתחבורה ציבוריתרבעון 20194
          2,000,000                               07.80.02.272,000,000הכ / התחייבות כספיתענבל חברה לביטוח בע"מענבלרבעון 20194



          1,543,061                               07.80.02.581,999,999מפ/ מכרז פומבימודיעין אזרחיאבטחת מאויימיםרבעון 20194
          1,734,942                               07.80.02.581,999,999מפ/ מכרז פומבימודיעין אזרחיאבטחת מאויימיםרבעון 20194
          1,949,998                               07.80.02.511,950,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' בינוי דמ"ש זבולוןרבעון 20194
          1,940,000                               07.80.02.181,940,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןהתחייבותרבעון 20194
          1,892,366                               07.80.02.271,892,366אא/ אישור אוצרהיטאצי דטה סיסטמס ישראלתחזוקת מערך האחסוןרבעון 20194
          1,799,182                               07.80.02.041,881,686מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"ממתן שירותי הסעדהרבעון 20194
          1,809,340                               07.80.02.091,860,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. א. עמק חפרהסכם פשרהרבעון 20194
          1,837,836                               07.80.02.561,837,836מפ/ מכרז פומביתעש מערכות בע"מכדור 5.56רבעון 20194
          1,763,856                               07.80.02.641,763,856כא/ מכרז כ"א חשכ"לאנטסרב ישראל בע"משירותי כ"א אזרחי עבור אטו"רבעון 20194
          1,579,377                               07.80.02.131,739,985מח/ מכרז חשכ"לקבוצת שגריר שירותי רכבגרירת רכב שגריר 2020רבעון 20194
             783,182                               07.80.01.541,719,181חה / חוזה המשכימטרופולין תחבורה ציבורינסיעות שוטריםרבעון 20194
          1,684,127                               07.80.02.641,684,178כא/ מכרז כ"א חשכ"לבינת סמך בע"מכ"א אזרחירבעון 20194
             905,046                               07.80.02.091,673,729מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעשירות אחזקה וניקיון - יחידות ותחנות מחוז חוףרבעון 20194
          1,607,938                               07.80.02.041,645,100מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"ממתן שירותי הסעדהרבעון 20194
          1,645,207                               52.50.01.041,642,838מפ/ מכרז פומביGEMALTO COGENT,INCשדרוג אפיס כ"ארבעון 20194
          1,572,653                               52.50.01.041,586,228פו/ פטור ועדהסאפ ישראלרשיון משתמש לחילול שכר SAP PAYROLLרבעון 20194
                     -                               52.50.01.041,541,428מפ/ מכרז פומביGEMALTO COGENT,INCציוד מהארץ במסגרת שדרוג אפיסרבעון 20194
          1,528,719                               07.80.02.041,528,719מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה חודש דצמבר רבעון 20194
          1,498,537                               07.80.02.271,498,537מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש טאבלטיםרבעון 20194
          1,457,962                               07.80.02.641,457,962כא/ מכרז כ"א חשכ"לטי סי אם טכנולוגיות בע"משירותי כ"א אזרחי עבור אטו"רבעון 20194
          1,435,999                               52.50.01.201,436,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםהרשאה 2020-עב' שיפוץ פרויקט תחנת שלםרבעון 20194
          1,396,981                               07.80.02.131,427,200מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמתחזוקה גלובלית "עופר"-קטנועי תלת אופן רבעון 20194
          1,334,841                               52.50.01.201,332,686פו/ פטור ועדהברן ישראל בע"משירותי כ"א ופיקוח פרויקטיםרבעון 20194
          1,146,665                               07.80.02.091,320,506מפ/ מכרז פומביש.כ שירותי כללית בע"מניקיון מג"ברבעון 20194
          1,305,567                               07.80.02.091,308,588מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מתחזוקת מזגנים בכל הארץ מלבד דרוםרבעון 20194
          1,300,000                               07.80.02.041,300,000מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - סניף אילתנק' אישיותרבעון 20194
          1,130,837                               07.80.02.091,258,667מש/ מכרז שב"ססופרגז חברה ישראליתאספקת גז בכל הארץרבעון 20194
          1,228,977                               07.80.02.571,248,416מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"משכירת אוטובוסים 2020 שאשא אשכול ב רבעון 20194
          1,247,632                               52.50.03.061,247,632הכ / התחייבות כספיתמשרד התעשיה והמסחרהשתתפות בהוצאות פיתוח מגרש לתחנת רהטרבעון 20194
          1,191,532                               07.80.02.641,234,020כא/ מכרז כ"א חשכ"להורייזן טכנולוגיות אל די בע"משירותי כ"א אזרחי עבור אטו"רבעון 20194
          1,224,233                               52.50.01.041,224,233מכרז בט"פשמרד אלקטרוניקה בע"ממצלמות אום אל פאחם-עיר ללא אלימותרבעון 20194
          1,321,472                               07.80.02.571,215,186מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"משכירת אוטובוסים 2020 מובילי הורדים אשכול ב רבעון 20194
                     -                               07.80.02.271,205,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית פתח תקוהארנונהרבעון 20194
          1,199,644                               52.50.01.201,199,953מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"משיפוץ יומנים ומש"לים תחנת נצרתרבעון 20194
          1,199,281                               07.80.02.641,199,288כא/ מכרז כ"א חשכ"לתיגבור מאגר כ"א מקצועישירותי כ"א אזרחי עבור אטו"רבעון 20194
             681,903                               07.80.02.041,170,159מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"משירותי הסעדה 2020 נורקייטרבעון 20194
             914,684                               07.80.02.041,160,200מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20194
          1,116,691                               52.50.01.201,116,998מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםשיפוץ כלבייה בה"ד מג"ברבעון 20194
                     -                               07.80.02.411,113,233מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםתחזוקה ורישוי מוצרי -NACרבעון 20194
          1,037,328                               07.80.02.041,090,440מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"משירותי הסעדה 2020רבעון 20194
                     -                               07.80.02.591,076,523מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 5 סוואנהרבעון 20194
             557,422                               07.80.02.041,074,950מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלהרבעון 20194
             946,756                               07.80.02.041,071,479מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתשירותי הסעדה 2020רבעון 20194
             489,197                               07.80.01.541,070,550חה / חוזה המשכיקווים תחבורה ציבוריתנסיעות שוטריםרבעון 20194
             946,440                               07.80.02.411,018,460מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותציוד ליבה - אספקה ליהודאירבעון 20194
             982,102                               07.80.02.041,015,983מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתמתן שירותי הסעדהרבעון 20194
             838,000                               07.80.02.271,007,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית ראשון לציוןארנונהרבעון 20194
          1,007,671                               07.80.02.271,003,902מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש ושירות לשרתים - שמוררבעון 20194
             999,969                               52.50.01.201,000,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' בינוי-פרויקט גדר בחזית משמר איילוןרבעון 20194
          1,000,000                               07.80.02.271,000,000מפ/ מכרז פומביהפניקס חברה לביטוח בע"מביטוח שינייםרבעון 20194
             929,704                               07.80.02.271,000,000מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבשירותי גרירות ואחסנה עבור אחרבעון 20194
             989,909                                  07.80.02.64989,911כא/ מכרז כ"א חשכ"לקומבלק איי טישירותי כ"א אזרחי עבור אטו"רבעון 20194
             967,531                                  52.50.01.04967,532מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
             927,572                                  07.80.02.56965,447מפ/ מכרז פומביCOMBINED SYSTEM INCרכש כדור 40 מ"מ קלע רך לפיזור הפגנהרבעון 20194
             889,803                                  07.80.02.13950,333מה/ מנהל הרכבב.מ.ב. חברה להפצת צמיגיםתיקון תקרים והחלפת צמיגים רבעון 20194
             919,832                                  07.80.02.09923,447מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעשירות אחזקה וניקיון - יחידות ותחנות מחוז חוףרבעון 20194
             918,490                                  07.80.02.64918,490כא/ מכרז כ"א חשכ"לטופ רמדור מערכות ומחשבשירותי כ"א אזרחי עבור אטו"רבעון 20194
             240,633                                  07.80.02.51917,377מפ/ מכרז פומביא.ר.א.ג. בינוי ופיתוחהרשאה 2020-הנגשת מבניםרבעון 20194
             759,717                                  07.80.02.57876,394מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילשכירת אוטובוסים 2020 תור בוס אשכול ברבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59874,042מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 7 סקודהרבעון 20194
             866,000                                  52.50.01.20866,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור הקמת מרחב אילתרבעון 20194
             848,774                                  07.80.06.01848,774הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןתשלום מכס עבור רכבי מג"ברבעון 20194
             542,552                                  07.80.02.51843,959מפ/ מכרז פומביא.ר.א.ג. בינוי ופיתוחהנגשת מבנים- תחנת גבעתייםרבעון 20194
             278,612                                  07.80.02.51800,000מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירהרשאה 2020-תכנון אדריכלירבעון 20194
             164,964                                  52.50.01.20795,000מפ/ מכרז פומבילרמן אדריכלים מתכנניתכנון אדריכלות תחנת לודרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.61792,026מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 16 ג'אמפי ארוךרבעון 20194
             781,859                                  07.80.02.13783,000מה/ מנהל הרכבוולקן מצברים בעמהחלפת מצברים תקולים 2020רבעון 20194
             764,448                                  07.80.02.04782,600מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה - יחידות ותחנות מחוז חוףרבעון 20194
             781,531                                  07.80.02.04780,000מפ/ מכרז פומבימולטיפאס פיימנטס-פתרונוסליקה נק' אישיותרבעון 20194
             774,815                                  07.80.02.51774,815מפ/ מכרז פומביא. רום בילדינגעב' בינוי מטבח מרכזי מלמ"שרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59772,562מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש I20 9רבעון 20194
             769,767                                  07.80.02.55769,767פו/ פטור ועדהאס פי דאטא בע"מתחזוקה ורישוי QLIK VIEWרבעון 20194
             729,590                                  07.80.02.59766,700מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 2 קרוולרבעון 20194
             761,414                                  52.50.01.20760,500מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מהרשאה 2020- פויקטי קיום מברבעון 20194
             703,643                                  07.80.02.04754,773מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןמתן שירותי הסעדהרבעון 20194
             746,925                                  52.50.01.20754,319הצעות מחיר/מסגרת זמןבזק החב' הישראלית לתקשודמי שימושרבעון 20194
             488,237                                  07.80.02.51747,086מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףהרשאה 2020-הנגשת מבנים מגרבעון 20194
             501,888                                  52.50.01.20746,000מפ/ מכרז פומבילרמן אדריכלים מתכנניהרשאה 2020-תכנון אדריכלות מגרבעון 20194
             742,530                                  07.80.02.09745,500מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתחזוקת שערים בכל הארץרבעון 20194
             741,052                                  07.80.02.27741,052מס/ מכרז סגורבינת תקשורת מחשביםסייפנדרבעון 20194
             721,440                                  07.80.02.13736,000מה/ מנהל הרכבסוכנות מכוניות לים התיכון בע"מתחזוקה גלובלית ""סמל""ת""-רבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59730,664מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 5 אופנוע 1250רבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59728,555מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 6 קורולהרבעון 20194
             725,825                                  07.80.02.09727,911מפ/ מכרז פומביג'ט ליין תשתיות בע"משרותי אחזקה ושדרוג מתקני טהור שפכים בכל הארץרבעון 20194
             725,553                                  07.80.02.27726,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית נצרתארנונהרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.61725,363מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 24 היילקסרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59718,910מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 6 ברלינגורבעון 20194
                     -                                  07.80.02.61718,750מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 28 לנדקרוזררבעון 20194
             706,988                                  07.80.02.09707,000מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםהרשאה 2020-תוספת משאבות מערכות להתייעלות אנרגטית מרבעון 20194
             690,197                                  07.80.02.09701,516מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"מהרשאה 2020-תחזוקת גנרטורים בכל הארץרבעון 20194
             697,546                                  52.50.01.04697,546אא/ אישור אוצרחברת מוטורולהתחזוקה, שדרוג והרחבת אתרי קשר ניצןרבעון 20194
             683,558                                  07.80.02.04687,429מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדה מחוז ת"ארבעון 20194
             677,851                                  07.80.02.31682,522אא/ אישור אוצרSAFE BOATS INTERNATIONAL LLCרכש חלקי חילוף לספינהרבעון 20194



             199,687                                  07.80.02.51679,788מפ/ מכרז פומביא.ר.א.ג. בינוי ופיתוחהרשאה 2020-הנגשת מבניםרבעון 20194
             674,699                                  07.80.02.27674,699אא/ אישור אוצרנס טכנולוגיות א.ט. בע"מרשיונותרבעון 20194
             671,695                                  07.80.02.09671,363מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעתחזוקת מערכות כיבוי אש (קבוצה א אזור ארבעון 20194
             655,210                                  07.80.01.51669,750מפ/ מכרז פומביתמורה מערכות מידע בע"מתחזוקת מחשוב הנופשרבעון 20194
             661,450                                  52.50.01.04659,545מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםמכונות 2רבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59654,056מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 18 קטנועיםרבעון 20194
             652,486                                  07.80.02.64652,486כא/ מכרז כ"א חשכ"לדב הלפרין יועצים בע"משירותי כ"א אזרחי עבור אטו"רבעון 20194
             615,167                                  07.80.02.70651,464מכרז בט"פאלביט מערכותשעות טיסהרבעון 20194
             648,765                                  07.80.06.08648,765מכרז בט"פאלביט מערכותרכש מחשב משימה לכלי טיסרבעון 20194
             644,228                                  52.50.01.20644,228מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מהרשאה 2020 . תיקון מבנה נטוי רבעון 20194
             640,505                                  07.80.02.55643,931פו/ פטור ועדההיולט פקרד (ישראל) בע"מרשיונותרבעון 20194
             640,237                                  07.80.02.13641,950מה/ מנהל הרכבסוכנות מכוניות לים התיכון בע"מתחזוקה גלובלית "סמל"ת"-משאיות ואוטובוסים איווקורבעון 20194
             540,289                                  07.80.02.27636,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית חדרהארנונהרבעון 20194
             349,618                                  07.80.02.51621,818מפ/ מכרז פומביגבריאל ממןהנגשת מבנים- תזמורת (גן סאקררבעון 20194
             619,999                                  07.80.02.41619,999מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםמצלמת גוף-פיתוח שרות SDKרבעון 20194
             567,887                                  07.80.02.57616,288מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"משכירת אוטובוסים 2020 בון תור אשכול ברבעון 20194
             612,714                                  07.80.02.09612,889מש/ מכרז שב"סת.ד.ל בע"מתחזוקת צ'ילרים בכל הארץרבעון 20194
             582,102                                  07.80.02.64603,399כא/ מכרז כ"א חשכ"ליונילינק בע"מכ"א אזרחירבעון 20194
             599,997                                  07.80.02.51600,001מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מדמ"ש יהודאי , שיפוץ משרדיםרבעון 20194
             480,011                                  52.50.03.06600,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' בטיחות וסביבת עבודה יחרבעון 20194
                  9,360                                  52.50.01.20600,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון קונסטרוקציה תחנת רהטרבעון 20194
             595,120                                  07.80.02.31595,120פו/ פטור ועדהמודיעין אזרחיבודקים בטחונייםרבעון 20194
             593,000                                  07.80.02.09593,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית נתיבותהסכם פשרהרבעון 20194
             472,581                                  07.80.02.51590,284מפ/ מכרז פומביא.ר.א.ג. בינוי ופיתוחהרשאה 2020- הנגשת מבניםרבעון 20194
             577,651                                  07.80.02.41578,804מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש שרתיםרבעון 20194
             542,085                                  07.80.02.13575,000חה / חוזה המשכיא. חוצה צפון בע"מנסיעת רכבי משטרה בכביש חוצה צפוןרבעון 20194
             124,080                                  52.50.01.20566,945מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהרשאה 2020- ניהול ותכנון אדריכלי רבעון 20194
             563,252                                  52.50.01.20563,254מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל פרויקט- בה"ד מג"רבעון 20194
             561,600                                  07.80.02.25561,600מפ/ מכרז פומבימרכז הסת"ם -צפת בע"מספרי תורהרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59551,884מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 4 אופנועיםרבעון 20194
             506,400                                  07.80.02.09550,000מפ/ מכרז פומביא.ל.מ. ארגמן בע"מהרשאה להתחייב לחניון א.ל.רבעון 20194
             142,354                                  07.80.02.51540,000מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהרשאה 2020-עב' שיפוץ- דמרבעון 20194
             539,382                                  07.80.02.51539,636מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מהרשאה 2020-עב' בינוי פרויקטרבעון 20194
             268,887                                  07.80.01.54537,774חה / חוזה המשכידן בדרום תחבורהנסיעות שוטריםרבעון 20194
             536,414                                  07.80.02.04537,489מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתהסעדה מחוז מרכז דצמבר 2019רבעון 20194
             536,107                                  07.80.02.55536,107מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש אביזרי קשררבעון 20194
                     -                                  07.80.02.51533,194מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםהנגשת מבנים- תחנת שלםרבעון 20194
             481,540                                  07.80.02.13525,635מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלתחזוקת פר תיקון UMI - דימקסרבעון 20194
             392,728                                  07.80.01.54523,638חה / חוזה המשכיאגד תעבורהנסיעות שוטריםרבעון 20194
             521,154                                  07.80.02.51520,900מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מהרשאה 2020-המשך עבודות עפררבעון 20194
             515,572                                  52.50.01.20515,572מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףעב' בינוי במגורים חטיבה טקטית בית חורוןרבעון 20194
             508,919                                  52.50.01.20513,634מפ/ מכרז פומביא. רום בילדינגהרשאה 2020-פרויקט קיום תשתיותרבעון 20194
             512,434                                  07.80.02.09512,435מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"מנקיון באזור מרכזרבעון 20194
             510,432                                  07.80.02.55510,432מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכות אבטחה במתח נמוךרבעון 20194
             401,267                                  07.80.02.51508,078מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מהרשאה 2020-הנגשת מבניםרבעון 20194
               74,640                                  07.80.02.51503,001מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל במטבח מרכזי מלמרבעון 20194
             489,857                                  07.80.02.09502,000מפ/ מכרז פומביעובד שירותי ניקיון בע"מניקיוןרבעון 20194
             500,000                                  07.80.02.19500,000הכ / התחייבות כספיתמשרד המשפטיםהשתתפות בהוצאות מתן הגנה משפטיתרבעון 20194
             195,040                                  52.50.03.06500,000מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהעב' פיתוח אודיטוריום מג"ב מכמרבעון 20194
             361,809                                  07.80.02.09500,000מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"מניקיון הרשאה להתחייב 12/2019רבעון 20194
             499,496                                  52.50.01.20500,000מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מפרויקט קיום תשתיות- תחזוקה שוטפת חשמלרבעון 20194
             499,986                                  52.50.01.20500,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעב' בטיחות בכל הארץרבעון 20194
             499,999                                  07.80.02.27500,000מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oנק' אישיותרבעון 20194
             499,180                                  07.80.02.96499,590מפ/ מכרז פומבידלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מכלכלהרבעון 20194
             489,013                                  07.80.02.55492,315פו/ פטור ועדהסיסטמטיקס טכנולוגיותתחזוקת מערכת ישומיםרבעון 20194
             489,928                                  52.50.01.04489,928פו/ פטור ועדהבריפקאםתחזוקהרבעון 20194
             482,822                                  07.80.02.09482,822מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"משירותי נקיון בתחנות ומתקני משטרהרבעון 20194
             381,819                                  07.80.02.27480,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית עכוארנונהרבעון 20194
             480,839                                  07.80.02.09479,336מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מעב' גילוי וכיבוי אש  מרכז+ דרוםרבעון 20194
             460,511                                  07.80.02.53476,445מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מקורס הכנה דפ"ר וכשריםרבעון 20194
             474,671                                  07.80.02.09475,000מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעתחזוקת מערכות כיבוי אש - קבוצה ברבעון 20194
             191,080                                  07.80.02.51470,050מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלהרשאה 2020-עב' בינוי לפרויקט דמרבעון 20194
             469,889                                  52.50.01.20469,889מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםהרכבת הקלה- מטא"ר י"ם תוואי רקרבעון 20194
             464,776                                  07.80.01.54464,776חה / חוזה המשכיסיטיפס בע"מנסיעות שוטריםרבעון 20194
             454,932                                  52.50.03.06454,932מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעב' בינוי משלים וסביבת עבודה צפוןרבעון 20194
             449,998                                  52.50.01.20450,000מפ/ מכרז פומביגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מהרשאה 2020-תכנון אדריכלות פרויקט תחנת באר שבערבעון 20194
               37,400                                  52.50.01.20450,000מפ/ מכרז פומביגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מהרשאה 2020-מגזר ערבי- טובא קבערבעון 20194
             301,514                                  52.50.03.06449,956מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"משיפוץ יומן תחנת חיפהרבעון 20194
             449,789                                  52.50.01.20449,789מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףעב' בינוי פרויקט שיטור ימי טבריהרבעון 20194
             272,945                                  07.80.02.51445,446מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מהנגשת מבנים- תחנת קריית שמונהרבעון 20194
             414,820                                  07.80.02.04445,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןהרשאה להתחייב לשירותי הסעדה במחוז ירושליםרבעון 20194
             443,346                                  52.50.01.20443,432מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםשיפוץ לשכת ר' אמ"שרבעון 20194
             439,843                                  07.80.02.13440,740מח/ מכרז חשכ"למכשירי תנועה ומשאיותתחזוקה גלובלית "מכשירי תנועה משאיות מאן רבעון 20194
             440,243                                  07.80.02.45440,243מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוץ מטווח עופררבעון 20194
             439,149                                  07.80.02.04440,029מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדה מחוז מרכז דצמבררבעון 20194
             396,332                                  07.80.02.04435,240מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"מכלכלה עמדות דלירבעון 20194
                     -                                  07.80.02.13434,000מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבגרירה ואחסנת כלי רכב בכל הארץרבעון 20194
             436,107                                  52.50.01.20433,997מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהקמת מרחב אילת החדשרבעון 20194
             432,001                                  07.80.02.13432,000מח/ מכרז חשכ"לקבוצת שגריר שירותי רכבגרירת רכב, חילוץ ותיקוני דרך לכלי רכברבעון 20194
             431,964                                  52.50.01.04431,964מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20194
             429,923                                  07.80.02.51429,950מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מהרשאה 2020-עב' בינוי פרויקט דמרבעון 20194
             426,495                                  07.80.02.57426,500מח/ מכרז חשכ"לאימג' סטור מערכות בע"משרותי סריקהרבעון 20194
             416,675                                  07.80.02.09424,000מפ/ מכרז פומבידנזיו בנין ופיתוח בע"מהרשאה 2020 - החלפת צי'לר מגרבעון 20194
             422,708                                  07.80.02.31422,708הכ / התחייבות כספיתמ. א. מטה יהודהאבטחתרבעון 20194
             422,245                                  07.80.02.01422,245מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
             420,013                                  07.80.02.09420,086מפ/ מכרז פומבית.ד.ל בע"מתחזוקת מזגנים מחוז דרוםרבעון 20194
             410,527                                  07.80.02.27420,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית מעלה אדומיםארנונהרבעון 20194
             414,095                                  07.80.02.27415,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית רמת גןארנונהרבעון 20194
             409,623                                  52.50.01.20415,000מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהרשאה 2020-מאגר מים וחדר משאבות יחרבעון 20194
             310,873                                  07.80.02.57413,429מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משירותי הובלה 2020 משוככית אזור ברבעון 20194
             408,432                                  07.80.01.54408,433חה / חוזה המשכינתיבי אקספרס בע"מנסיעות שוטריםרבעון 20194
             403,789                                  07.80.02.09403,678מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מתחזוקת מערכות כיבוי אש -מטלטלין מרכזרבעון 20194
             403,244                                  52.50.01.20403,244מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית תחנת קדמה טייבהרבעון 20194



             399,595                                  07.80.02.51400,000מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהעב' בינוי דמ"ש קומה 1 מטה מחוז דרוםרבעון 20194
             397,941                                  07.80.02.04400,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהרשאה להתחייב לשירותי הסעדה במחוז ירושליםרבעון 20194
             399,930                                  52.50.01.20400,000מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםתכנון וביצוע תשתיות במעלה מגרבעון 20194
             418,104                                  07.80.02.57400,000מח/ מכרז חשכ"לצילומעתיק בעמשכירת מכונות צילוםרבעון 20194
             399,850                                  52.50.01.20399,850מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"משיפוץ חדר כושר חיפהרבעון 20194
               46,000                                  52.50.01.20399,000מפ/ מכרז פומביגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מהרשאה 2020-תכנון אדריכלות תחנת רהטרבעון 20194
             198,782                                  07.80.02.25397,928מפ/ מכרז פומביע.ר.צים שיווק ישיר בע"מתווי מזוןרבעון 20194
             408,341                                  07.80.02.41397,224פו/ פטור ועדהסאפ ישראלתחזוקת תוכנת סאפרבעון 20194
             398,018                                  07.80.02.41393,234פו/ פטור ועדהסיסטמטיקס טכנולוגיותרישוי ותחזוקה ליישומים גיאוגרפייםרבעון 20194
             389,610                                  07.80.02.61389,610פו/ פטור ועדהטרקטורים וציוד בע"מהעברת קפסולות בין משאיות אינטרנשיונלרבעון 20194
             387,653                                  52.50.01.20387,717פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלהרשאה 2020 . חיבור חשמל למגרבעון 20194
             166,304                                  52.50.01.20380,000מפ/ מכרז פומבילרמן אדריכלים מתכנניהרשאה 2020-שירותי אדריכלות פרויקט חיזוק ירבעון 20194
             379,995                                  52.50.01.20380,000פו/ פטור ועדהניצן ענבר-ניהול פרויקטישכ"ט ניהול ופיקוח פרויקט אילתרבעון 20194
             249,264                                  07.80.02.51379,741מפ/ מכרז פומביא. רום בילדינגהנגשת מבנים- בית מרגי' מרחב קדםרבעון 20194
             378,283                                  52.50.01.20378,283הצעות מחיר/מסגרת זמןמנהל מקרקעי ישראלתשלום עבור קרקע רהטרבעון 20194
             377,966                                  52.50.01.20377,966מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהעב' ביסוס- מגורים מג"ב מכמרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59364,277מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 3 קורולהרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.61363,569מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאי I20רבעון 20194
             362,021                                  07.80.02.41362,750מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש שרתיםרבעון 20194
               42,270                                  52.50.01.20360,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2020- הקמת תחנת לודרבעון 20194
             191,642                                  07.80.02.04360,000מפ/ מכרז פומבינורקייט בע"מ אילתמתן שירותי הסעדהרבעון 20194
               25,444                                  07.80.02.59359,935מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 היילקסרבעון 20194
             131,764                                  07.80.02.51357,010מפ/ מכרז פומביא.ר.א.ג. בינוי ופיתוחהרשאה 2020- הנגשת מבניםרבעון 20194
             354,100                                  52.50.01.20354,100מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתביעות זבולוןרבעון 20194
             352,105                                  07.80.02.61352,105מה/ מנהל הרכבאספיר בע"מרכישה והתקנה של  כננות משיכהרבעון 20194
             350,986                                  07.80.02.51350,996מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' שיפוץ מחסן חומרים מסוכנים מטארבעון 20194
             287,583                                  07.80.02.51350,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל במטבח מרכזי מלמרבעון 20194
             349,999                                  07.80.02.51350,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מדמ"ש יהודאי-שעריםרבעון 20194
             349,362                                  52.50.03.06349,994מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףשיפוץ גינה ובית כנסת בנעוריםרבעון 20194
             349,828                                  07.80.02.40349,828מח/ מכרז חשכ"לגילת טלקום בע"ממכרז חשכל שירותי תקשורת לווייניתרבעון 20194
             353,347                                  07.80.02.31348,812מפ/ מכרז פומבימתפרות ליאור בע"מאמצעיםרבעון 20194
             348,567                                  52.50.03.06348,567מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מעב' שיפוצים בתחנות המחוז הצפונירבעון 20194
             308,990                                  52.50.01.20341,770מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלהרשאה 2020-פרויקט קיום תשתיותרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59337,199מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קיה סטיישןרבעון 20194
             328,580                                  07.80.02.13332,500חה / חוזה המשכיקבוצת כרמלטון בע"מנסיעת רכבי משטרה במנהרות הכרמל רבעון 20194
             331,446                                  07.80.02.41331,637מפ/ מכרז פומביGEMALTO COGENT,INCתוספת 1% אפיסרבעון 20194
             497,606                                  07.80.02.31330,911פו/ פטור ועדהATA SPORT HORSESרכש סוסיםרבעון 20194
             330,174                                  07.80.02.31330,174פו/ פטור ועדהח.ב.א. סוכנויות בע"מערכות הסבה לירי צבערבעון 20194
             221,074                                  07.80.02.51330,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2020 . מדידות לפרויקטי הנגשת מבניםרבעון 20194
             328,791                                  52.50.03.06329,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' בינוי מרחב מנשה- סככת זיהוירבעון 20194
               36,835                                  07.80.02.13328,300מה/ מנהל הרכבמטרו מוטור שווק בע"מתחזוקת פר תיקון "מטרו"-אופנועי ימאהה רבעון 20194
             327,783                                  52.50.03.06327,783מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"משיפוץ מטבח מחוז צפוןרבעון 20194
             321,740                                  07.80.02.09325,164מפ/ מכרז פומביש.כ שירותי כללית בע"מהרשאה להתחייב לשירותי ניקיון במחוז ירושליםרבעון 20194
             188,511                                  07.80.02.51321,227מפ/ מכרז פומביא.ר.א.ג. בינוי ופיתוחהרשאה 2020- הנגשת מבניםרבעון 20194
             319,293                                  07.80.02.56319,293פו/ פטור ועדהסאן הייטק בע"מאמצעי אימוןרבעון 20194
             317,000                                  52.50.03.06317,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוץ פרויקט תחנת שלםרבעון 20194
             316,751                                  07.80.02.51316,781מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירדמ"ש יהודאי , תכנון אדריכלי למגורים רבעון 20194
             319,452                                  07.80.02.55315,976מס/ מכרז סגורטנגרם סופט בע"משרותים לדאטה פאווררבעון 20194
             313,822                                  52.50.01.20315,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2020- תכנון קונס'+רבעון 20194
             317,600                                  07.80.02.25314,145מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחים לאימונים בצבערבעון 20194
             300,707                                  07.80.06.08312,858מכרז בט"פאלביט מערכותשעות טיסה שנת 2019רבעון 20194
             306,149                                  07.80.02.13309,666מה/ מנהל הרכבמאיר חב למכוניות ומשאיותחזוקה גלובלית "מאיר"-אוטובוס וולוו רבעון 20194
             302,394                                  07.80.02.41302,394מפ/ מכרז פומביבני אלי אטקסתשלום חוברבעון 20194
             270,108                                  07.80.02.01300,121מפ/ מכרז פומביע.ר.צים שיווק ישיר בע"מתווי מזוןרבעון 20194
             177,613                                  07.80.02.57300,000מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משירותי הובלה 2020 משוככית אזור ארבעון 20194
             299,444                                  07.80.02.53300,000מפ/ מכרז פומביקפוסטיאנסקי איליהבדיקות ארגומטריהרבעון 20194
             117,000                                  52.50.01.20300,000פו/ פטור ועדהא. אפשטיין ובניו (1995) בע"מהרשאה2020- הקמת תחנת לודרבעון 20194
               42,040                                  52.50.01.20300,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2020- הקמת תחנת לודרבעון 20194
             296,104                                  52.50.01.20300,000מפ/ מכרז פומביגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"משכ"ט לאדריכל פרויקט חרישרבעון 20194
             299,749                                  07.80.02.04300,000מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מסבליםרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59298,500מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 3 אקסנטרבעון 20194
             287,621                                  07.80.02.56297,601אא/ אישור אוצרמודיעין אזרחימבצע איסוף נשקרבעון 20194
             294,484                                  07.80.02.09296,162הצעות מחיר/מסגרת זמןשהנאז ייזום והשקעות בע"מתחזוקת מענה אזרחי י-ם- בית הטורקיזרבעון 20194
             296,090                                  52.50.01.20296,141מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםעב' תכנון פרויקט- מב"ט י"ם רבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59296,118מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 2 פורדרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59296,118מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 1 פורדרבעון 20194
             291,155                                  07.80.02.56291,155מפ/ מכרז פומביאלום גג בע"ממלונות לכלביםרבעון 20194
             287,810                                  07.80.02.56289,616פו/ פטור ועדהקשר ימי בע"מתחזוקה למנועי 300 ימההרבעון 20194
             287,781                                  52.50.01.20287,781מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעב' בינוי פרויקט קנאביס מחוז צפוןרבעון 20194
             285,363                                  07.80.02.22285,363מפ/ מכרז פומביסי דיסק מעבדותמכשירי העתקה פורנזייםרבעון 20194
             284,937                                  52.50.03.06284,950מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"משיפוץ חדרים נק' בני ברקרבעון 20194
                     -                                  52.50.01.20284,424אא/ אישור אוצרחברת מוטורולהתחזוקה, שדרוג והרחבת אתרי קשר ניצןרבעון 20194
             265,095                                  07.80.02.09282,000מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מהחלפת פקג' קיים למערכת VRFרבעון 20194
             280,524                                  07.80.01.54280,800מפ/ מכרז פומביד"ר א. אלפר בע"מיועץ ביטוח שינייםרבעון 20194
             280,000                                  52.50.01.20280,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2020-תכנון קונסטרוקציה מגרבעון 20194
             275,929                                  07.80.02.13280,000מח/ מכרז חשכ"לקבוצת שגריר שירותי רכבגרירת רכב, חילוץ ותיקוני דרך לכלי רכברבעון 20194
             277,444                                  07.80.02.09279,229מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת מערכות כיבוי אש - קבוצה גרבעון 20194
             230,060                                  07.80.02.13275,000מה/ מנהל הרכבמטרו מוטור שווק בע"מתחזוקה גלובלית "מטרו"-טרקטורוני קאווסאקירבעון 20194
             269,859                                  07.80.02.13270,000מח/ מכרז חשכ"לקומפיוטסט רמלהמכון לביצוע מבחני רישוי שנתיים לרכבי משטרה רבעון 20194
             268,987                                  07.80.02.04269,100מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתהסעדהרבעון 20194
             268,205                                  52.50.01.20267,469מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מביצוע פרויקט הקמת תחנת טייבהרבעון 20194
               76,397                                  07.80.02.51265,152מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירהרשאה 2020-תכנון אדריכלי פרויקט דמרבעון 20194
             254,741                                  52.50.03.06265,000מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעבודות בינוי מז"פ בית שמש.רבעון 20194
               72,465                                  07.80.02.25264,135מפ/ מכרז פומביע.ר.צים שיווק ישיר בע"מתווי מזוןרבעון 20194
             259,391                                  07.80.02.41263,650מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםתשתיות מצלמות גוףרבעון 20194
             260,382                                  52.50.01.20262,093מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מהרשאה 2020 . פינוי תחנת נתיבות הישנה ותיקוני ליקוירבעון 20194
             259,044                                  52.50.01.20259,044מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתהקמת תורןרבעון 20194
             241,649                                  07.80.02.04258,780מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"מרכש כריכיםרבעון 20194
             255,692                                  07.80.02.41255,692מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59254,719מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 קורולה סטיישןרבעון 20194
             253,080                                  52.50.03.06253,235מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"משיפוץ משרדי סיור תחנת שכונותרבעון 20194
             252,991                                  07.80.02.41252,991מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מחלקי התקנה עבור דרך המלךרבעון 20194
             248,106                                  07.80.02.53250,000מפ/ מכרז פומבייעד חןטיפולים נפשיים לשוטריםרבעון 20194



             250,000                                  52.50.01.20250,000פו/ פטור ועדהלרמן אדריכלים מתכנניהרשאה 2020-שכ"ט אדריכלות להקמת מרחב אילתרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.58250,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבינוי והשיכון ספקאבטחת קריית הממשלה ירושליםרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.58250,000הכ / התחייבות כספיתרשות האוכלוסין הגירה ומעברי גבולהתקשרויות מול רשות האוכלוסיןרבעון 20194
             153,492                                  07.80.02.53250,000מפ/ מכרז פומבימכללת אי אל דיסדנאות חוסן לשוטריםרבעון 20194
             249,872                                  07.80.02.09249,872מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיאיטום גגות תחנות המחוז הצפונירבעון 20194
             217,082                                  07.80.02.13248,560מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמתחזוקה גלובלית ""עופר""-קטנועי תלת אופן רבעון 20194
             245,483                                  52.50.01.20245,521מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' איטום גג רעפים נצרתרבעון 20194
             242,570                                  07.80.02.51243,298מפ/ מכרז פומביא. רום בילדינגשיפוץ מטבח מרכזי מלמ"שרבעון 20194
             242,972                                  07.80.02.10242,972פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"מתחזוקה מערכות חציון שני 2019רבעון 20194
             228,965                                  52.50.01.04240,277מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכיםרבעון 20194
               36,528                                  07.80.02.51240,000מפ/ מכרז פומבינבון עזרן מהנדסים יועצים בע"מיועץ חשמל פרויקט- דמ"ש באר שבערבעון 20194
             239,998                                  07.80.02.51240,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלהרשאה 2020-עב' חשמל- דמרבעון 20194
             196,877                                  07.80.02.13238,970מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםחלפים ותחזוקה למכשיר שטיפה לרכב רבעון 20194
             229,918                                  52.50.01.20237,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון קונס' תחנת באר שבערבעון 20194
             234,504                                  07.80.02.41234,504הכ / התחייבות כספיתרשות האוכלוסין הגירה ומעברי גבולרותם רעותרבעון 20194
             132,692                                  07.80.02.51234,120מפ/ מכרז פומביא. רום בילדינגהרשאה 2020- הנגשת מבניםרבעון 20194
             186,609                                  07.80.02.04234,000מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"מכלכלה שוטפת עמדות דלירבעון 20194
             232,479                                  07.80.02.31232,479מכרז בט"פאלביט מערכותעמדות קרקעיותרבעון 20194
             231,075                                  07.80.02.61231,075מפ/ מכרז פומבירדלר בעמדיגום רכב לוויות ע"ג סוואנהרבעון 20194
             229,008                                  07.80.02.09229,008מפ/ מכרז פומביטי אנד אם שירותי ניקיוןנקיון באזור צפוןרבעון 20194
             227,033                                  52.50.01.20227,033מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהעב' ביסוס כיתות לימוד מג"ב מכמרבעון 20194
             226,834                                  07.80.02.09226,834הצעות מחיר/מסגרת זמןחג'אזי תייסיר אבראהיםתחזוקת תחנת טמרהרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.61226,774מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 5 סוואנהרבעון 20194
             224,035                                  07.80.02.09225,000מש/ מכרז שב"סצידון שרותי הסקההרשאה 2020-חימום ראשוני למערכות מים ערבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59223,840מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה היילקסרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59223,840מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 היילקסרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59223,840מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 היילקסרבעון 20194
             220,302                                  52.50.01.20220,310מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםהרשאה 2020-תכנון אינסטלציה ומיזוג תחנת באר שבערבעון 20194
             176,780                                  07.80.02.51220,006מפ/ מכרז פומבידנזיו בנין ופיתוח בע"מדמ"ש יהודאי,שיפוץ מגורים.רבעון 20194
             219,244                                  52.50.01.05219,244מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוץ פרויקט תחנת שלםרבעון 20194
             215,647                                  52.50.01.20217,961מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםיח' מאו"ר-פריסה-קבערבעון 20194
             171,190                                  07.80.01.54217,293חה / חוזה המשכיסופרבוס העמקים בעמנסיעות שוטריםרבעון 20194
               12,192                                  07.80.02.59216,495מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 לנדקרוזררבעון 20194
             211,371                                  07.80.02.13216,333מפ/ מכרז פומביעוז בת גלים בע"מתחזוקת מכונות שטיפה תעשייתיות לכלי רכב גלובלית רבעון 20194
             215,982                                  52.50.01.06215,982מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
             214,968                                  52.50.03.06215,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' שיקום בטונים טיגרט בית דגןרבעון 20194
             215,000                                  07.80.02.13215,000מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבגרירה ואחסנת כלי רכב בכל הארץרבעון 20194
             202,828                                  07.80.02.09210,935פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעהרשאה 2020-תחזוקת מחוז תרבעון 20194
             210,336                                  07.80.02.13210,333מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב 2020רבעון 20194
             201,866                                  07.80.06.08210,191מכרז בט"פאלביט מערכותשעות טיסהרבעון 20194
             209,865                                  52.50.01.20210,065מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מהרשאה 2020- ביטחון י-ם- צור באהר קבערבעון 20194
             201,412                                  07.80.02.41210,037מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
             208,856                                  07.80.02.09208,856מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףאיטום כלביות לחורף.רבעון 20194
             207,525                                  52.50.01.20207,525מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' איטום פרויקט - מג"ב עטרות רבעון 20194
             206,096                                  07.80.04.81206,096מפ/ מכרז פומביסי דיסק מעבדותמכשירי העתקה פורנזיים ומכשירי מגן כתיבהרבעון 20194
             207,564                                  07.80.02.57206,001מפ/ מכרז פומביש.א.ל.תאחזקת ציוד מטבחירבעון 20194
             177,357                                  07.80.02.56205,589כא/ מכרז כ"א חשכ"ליונילינק בע"מכ"א אזרחירבעון 20194
             199,031                                  52.50.01.04205,569מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.04205,540אא/ אישור אוצרסודקסו פאס ישראל בע"מכלכלהרבעון 20194
             205,475                                  52.50.01.20205,475מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'עב' תכנון מב"ט ירושליםרבעון 20194
             204,750                                  07.80.02.41204,750מכרז בט"פתים נטקוםשכירות מבנהרבעון 20194
             204,331                                  07.80.02.53204,331הצעות מחיר/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיפרסום מודעות אבלרבעון 20194
             204,282                                  07.80.02.56204,282פו/ פטור ועדהסוויפטווטר בע"מ-צח סרורקורס מים זורמים ליח"צרבעון 20194
             203,601                                  07.80.02.22203,601מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמות וציוד נלווהרבעון 20194
             202,447                                  52.50.03.06202,447מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"משיפוץ שירותים ומקלחות מחוז חוףרבעון 20194
             198,659                                  52.50.01.20202,000פו/ פטור ועדהא.ברנר-א.פתאל הנדסת חשמהרשאה 2020- שכ"ט תכנון חשמל להקמת מרחב אילתרבעון 20194
               40,618                                  52.50.01.20201,983מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מהקמת מבנה חקירות-תחנת משטרה שפטרבעון 20194
             201,919                                  07.80.02.64201,920כא/ מכרז כ"א חשכ"לאו אס פי שירותי מיקור חוץ בע"משירותי כ"א אזרחי עבור אטו"רבעון 20194
                     -                                  07.80.02.61200,596מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 29 אקסנטרבעון 20194
             200,421                                  52.50.01.20200,438מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"משיפוץ מש"ל תחנת מסוביםרבעון 20194
               99,432                                  07.80.02.51200,011מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירדמ"ש יהודאי , תשתיות ואדריכלות רבעון 20194
             199,995                                  52.50.01.20200,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"ממבנה קל לסטקייה , משמר איילוןרבעון 20194
             199,998                                  07.80.02.51200,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' בינוי מעבדת ט.א מטא"ר ירבעון 20194
             199,995                                  07.80.02.09200,000מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"משדרוג והחלפת מערכות אל פסק איזור מרכזרבעון 20194
             200,000                                  07.80.02.01200,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוץ מטווח עופררבעון 20194
             199,999                                  07.80.02.45200,000מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףהתקנת סככת רשת צל למשטח קרוספיט במכמרבעון 20194
             199,941                                  07.80.02.53200,000מפ/ מכרז פומבידובין גנאדיבדיקות ארגומטריהרבעון 20194
             191,062                                  07.80.02.53200,000מפ/ מכרז פומביגרטינג מרדכיבדיקות ארגומטריהרבעון 20194
                     -                                  52.50.01.20200,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2020-עב' תכנון תחנת רהטרבעון 20194
                  6,702                                  52.50.01.20200,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון קונסט' מג"ב יד מרדכירבעון 20194
               29,624                                  52.50.01.20200,000מפ/ מכרז פומבינבון עזרן מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2020-הקמת תחנת לודרבעון 20194
             199,991                                  52.50.01.20200,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מהרשאה 2020-פרויקטי קיום מברבעון 20194
             200,000                                  52.50.03.06200,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעבודות בטון במשטח אימונים במכמרבעון 20194
                     -                                  52.50.01.20200,000מפ/ מכרז פומבינבון עזרן מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2020 -עב' תכנון חשמל תחנת רהטרבעון 20194
             200,000                                  07.80.02.04200,000מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oנק' אישיותרבעון 20194
               46,715                                  07.80.02.51200,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2020-תכנון קונס' פרויקטרבעון 20194
             190,376                                  07.80.02.13200,000מה/ מנהל הרכבתעבורה אחזקות בע"מתחזוקה גלובלית "תעבורה"-משאיות דאףרבעון 20194
             199,963                                  07.80.02.22199,963מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20194
             199,913                                  07.80.02.41199,913מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.41199,832מח/ מכרז חשכ"לנס טכנולוגיות א.ט. בע"מחידוש רשיונות TRUEUPרבעון 20194
             181,653                                  52.50.01.20198,892מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגזר ערבי טירהרבעון 20194
             197,646                                  52.50.01.20197,697מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מהרשאה 2020-שיפוץ מועדון רנרבעון 20194
             155,719                                  07.80.01.54197,638חה / חוזה המשכידן בצפון-חברה להסעת המונים בע"מנסיעות שוטריםרבעון 20194
             196,167                                  07.80.02.41196,167פו/ פטור ועדהבריפקאםתוכנה לאנליטיקהרבעון 20194
             196,120                                  52.50.01.20196,121מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעבודות בינוי נק' שהםרבעון 20194
             194,686                                  07.80.02.51194,686מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2020- דמ"ש זבולון רבעון 20194
             170,167                                  07.80.02.13194,051מה/ מנהל הרכבאוטוגלס זגגות רכב בע"מתיקוני שמשות לרכבי קרקל 2020רבעון 20194
             168,867                                  07.80.02.04193,078פו/ פטור ועדהרשות שדות התעופה בישראלכלכלהרבעון 20194
                     -                                  52.50.01.20191,500מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מהרשאה 2020-פריסת גדר בחזית משמר איילוןרבעון 20194
             190,001                                  52.50.01.20190,305מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' בינוי מחוז צפוןרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59190,268מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 משאיתרבעון 20194
             170,737                                  07.80.02.09190,000מפ/ מכרז פומבידנזיו בנין ופיתוח בע"מהחלפת שתי יחידות חדר אוכל מגרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59189,637מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיארואן ג'אמפירבעון 20194



             188,479                                  52.50.01.20188,479מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםעב' בינוי בהד מגברבעון 20194
             174,625                                  07.80.02.96188,000מפ/ מכרז פומביספרינט מוטורס בע"מכלכלהרבעון 20194
             165,949                                  07.80.02.13188,000מה/ מנהל הרכבטרקטורים וציוד בע"מתחזוקת פר תיקון "זוקו"-משאיות אינטרנשיונל ממוגנותרבעון 20194
             186,441                                  07.80.02.45186,441מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' בינוי תחנת רהטרבעון 20194
             185,914                                  52.50.01.20186,038מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מעב' שיפוצים בתחנות המחוז הצפונירבעון 20194
             182,464                                  07.80.02.41185,561מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש ציוד לפרוייקט טלפונית IPרבעון 20194
             184,569                                  07.80.02.04185,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדה ארוחת צהריים בשרית דצבמררבעון 20194
             184,626                                  07.80.02.09184,626מש/ מכרז שב"ספ.ק. אלקטרה בע"מהרשאה 2020-רכש גנרטורים למטאר רמלהרבעון 20194
             182,280                                  52.50.03.06182,280מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"משיפוץ שירותי מז"פ רמלה ותחנת רחובותרבעון 20194
             176,293                                  07.80.02.09181,521מפ/ מכרז פומביש.כ שירותי כללית בע"מניקיון חודש דצמבר- מחוז ש"רבעון 20194
             180,882                                  07.80.02.41180,882מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
             168,451                                  52.50.01.06180,710מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
             173,824                                  07.80.02.09180,001מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"משירותי ניקיון יח' תפעול מרכז הרשאה רבעון 20194
             180,000                                  07.80.02.30180,000מכרז בט"פאפקון בקרה ואוטומציה בע"ממערך מצלמות טובא זנגרייהרבעון 20194
             179,265                                  52.50.01.08179,265מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
             178,600                                  52.50.03.06178,600מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףשיפוץ יומנים ומשלים בתחנות המחוז הצפונירבעון 20194
             178,400                                  52.50.01.20178,400מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור הקמת מגזר ערבירבעון 20194
             176,567                                  07.80.02.54177,500פו/ פטור ועדהש. בריאות כללית י-םאגרת קופת חוליםרבעון 20194
             175,500                                  07.80.02.25175,500מפ/ מכרז פומבימרכז הסת"ם -צפת בע"מתפיליןרבעון 20194
             155,275                                  07.80.02.09175,483מש/ מכרז שב"סצידון שרותי הסקהתחזוקת מערכות הסקה בכל הארץרבעון 20194
             174,535                                  07.80.02.04175,269מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה מטה מחוז שרבעון 20194
             175,183                                  07.80.02.41175,183מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מרכש עבור דיגום אופנועיםרבעון 20194
             174,044                                  07.80.02.57174,384הצעות מחיר/מסגרת זמןבזק החב' הישראלית לתקשודמי שימושרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59173,519מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה סופרברבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59173,385מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה סופרברבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59173,385מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סופרברבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59173,385מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סופרברבעון 20194
             173,219                                  07.80.02.29173,219מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מתעודות שוטריםרבעון 20194
             169,281                                  07.80.02.41172,449מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש שרתיםרבעון 20194
             164,935                                  07.80.02.41171,682מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
             158,787                                  07.80.02.38171,266מפ/ מכרז פומביספרינט מוטורס בע"מכלכלהרבעון 20194
             169,353                                  52.50.03.06169,353מש/ מכרז שב"סרולן בע"מרכש מבנה שירותים ומקלחות בהרבעון 20194
             166,640                                  07.80.02.31166,640הכ / התחייבות כספיתמ. א. לכישאבטחתרבעון 20194
             166,078                                  07.80.02.09166,294מש/ מכרז שב"סהעוגן-שותפויות ונכסיםהרשאה 2020-תחזוקת חדרי קירור רבעון 20194
             166,101                                  07.80.02.42166,101הכ / התחייבות כספיתמשרד החוץנציגיםרבעון 20194
             165,831                                  07.80.02.04165,831מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןהסעדהרבעון 20194
             167,965                                  07.80.02.31165,809מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחים ונרתיקיםרבעון 20194
             164,991                                  52.50.03.06164,991מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעב' שיפוצים תחנת כנארבעון 20194
             164,280                                  52.50.01.20164,280מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףהחלפת דלתות בבית דגן.רבעון 20194
                     -                                  07.80.02.61163,283מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 20 קורולהרבעון 20194
             183,262                                  07.80.02.57162,767מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"משכירת אוטובוסים 2020 מוני סיטון אשכול ארבעון 20194
             162,473                                  07.80.02.41162,473מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
             161,750                                  52.50.01.20161,793מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מהרשאה 2020-פרויקט קיום-מברבעון 20194
             158,375                                  07.80.02.09158,374מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משאיבת ביוב וניקוז מחוז מרכזרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.01158,241מפ/ מכרז פומביבר - בי .טו. די. בע"משינוע מזוודותרבעון 20194
             115,623                                  07.80.02.04157,950מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20194
             153,257                                  07.80.02.56157,307פו/ פטור ועדהCOMBINED SYSTEM INCמטען סילוק נפליםרבעון 20194
             160,049                                  07.80.02.30156,640מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש ושירות לשרתיםרבעון 20194
             155,031                                  52.50.01.20155,200מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםהרשאה 2020-עב' בינוי יחב"רבעון 20194
             152,451                                  07.80.02.27152,451הכ / התחייבות כספיתהמרכז למיפוי ישראלרכש נתוני תנועהרבעון 20194
             151,940                                  52.50.01.20152,303מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מהרשאה 2020-בית השוטר תרבעון 20194
             135,535                                  52.50.01.20152,000פו/ פטור ועדהחב' להגנת הטבעלינות מג"ב הר גילהרבעון 20194
             141,914                                  07.80.02.04150,689מפ/ מכרז פומבימולטיפאס פיימנטס-פתרונוסליקה כלכלהרבעון 20194
             150,190                                  52.50.01.20150,190מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםשיפוץ יומנים ומש"לים מחוז דרוםרבעון 20194
             150,016                                  07.80.02.09150,016מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מאיטום גג בתחנת יבנה.רבעון 20194
             151,954                                  07.80.02.45150,016מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מבקרת כניסה להב 433 לודרבעון 20194
             110,015                                  07.80.02.50150,000הכ / התחייבות כספיתלשכת הפירסום הממשלתיפרסוםרבעון 20194
             149,999                                  52.50.01.20150,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מביצוע סככה חבלה מחוז חוףרבעון 20194
             115,334                                  07.80.02.29150,000פו/ פטור ועדההון משפחתי בע"מייעוץ כלכלירבעון 20194
                  2,712                                  52.50.01.20150,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2020-תכנון מיזוג אויר מגב איילרבעון 20194
             150,000                                  07.80.02.51150,000מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםדמ"ש באר שבע-תכנון יועץ מיזוג אויררבעון 20194
             150,000                                  52.50.03.06150,000מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלעב' שיפוץ בית מנ"טרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.51150,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל מלמ"שרבעון 20194
             149,988                                  07.80.02.22149,988מפ/ מכרז פומביאלדן ציוד אלקטרוניציוד מעבדהרבעון 20194
             149,933                                  52.50.01.20149,933מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מעב' איטום מחוז חוףרבעון 20194
             140,180                                  07.80.02.51149,756מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאבטחה תחנת שלם ירושליםרבעון 20194
             148,607                                  07.80.02.56148,608מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"ממצלמות תרמיותרבעון 20194
             148,262                                  07.80.02.31148,262מפ/ מכרז פומביאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מרכש ציוד אג"שרבעון 20194
             100,888                                  07.80.02.53148,000מפ/ מכרז פומביהאוניברסיטה הפתוחההשכלה גבוהה- לימוד אנגליתרבעון 20194
             147,381                                  07.80.02.46147,381פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מצינור נשימה ינשוףרבעון 20194
               39,097                                  07.80.02.56147,110מפ/ מכרז פומביאגודת אכסניות נוערלינה וכלכלה ליח"צרבעון 20194
             145,745                                  52.50.01.04147,101מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכיםרבעון 20194
             146,609                                  07.80.02.55146,609מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכיםרבעון 20194
             146,547                                  52.50.01.20146,548הצעות מחיר/מסגרת זמןמנדו עסקים בע"מהרשאה 2020-שינויים והתאמות רבעון 20194
             145,890                                  52.50.01.20145,890מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                     -                                  07.80.06.01145,791מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה ספורטג'רבעון 20194
               80,208                                  52.50.01.20145,000מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםהרשאה 2020-מגזר ערבי - טובא קבערבעון 20194
             144,976                                  52.50.03.06145,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' איטום חלקי מג"ב מכמש ובית חורוןרבעון 20194
             144,959                                  07.80.02.41144,959מכרז בט"פשמרד אלקטרוניקה בע"מפריסת אמצעים בתל אביברבעון 20194
             143,834                                  07.80.02.45143,834מש/ מכרז שב"סרולן בע"מרכש מבנה עבור מרפאת שיניים במכמרבעון 20194
             140,799                                  07.80.02.25142,584מש/ מכרז שב"סבש גל (שבא)רכש  ציוד הגנה עצמית - מדור כשירויות אגף ההדרכהרבעון 20194
             141,689                                  07.80.02.55142,490הצעות מחיר/מסגרת זמןבזק החב' הישראלית לתקשודמי שימושרבעון 20194
             142,302                                  52.50.01.03142,302מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש מדפסת טרמיתרבעון 20194
             142,155                                  52.50.01.20142,155מש/ מכרז שב"סרולן בע"מרכש מבנה שירותים ומקלחות בהרבעון 20194
             141,900                                  07.80.02.51141,900מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מפריסת תשתית דמ"ש זבולון-רבעון 20194
             110,425                                  07.80.02.29141,584מפ/ מכרז פומבייעד חןטיפולים נפשיים לשוטריםרבעון 20194
             141,000                                  07.80.02.45141,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוץ פרויקט תחנת שלםרבעון 20194
             138,522                                  07.80.02.41140,798מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםציוד ליבה (קרן בלאי חלק א')רבעון 20194
             140,140                                  07.80.02.31140,140מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20194
             139,469                                  07.80.02.56140,096מפ/ מכרז פומביהמכון לחקר הרכב בע"משרותי חוו"ד לבחינת כשלי צמיגיםרבעון 20194
             120,503                                  07.80.02.09140,000מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מהחלפת צי'לר מתחנת אריאל לתחנת קצריןרבעון 20194
             132,932                                  07.80.02.57139,916מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"משכירת אוטובוסים 2020 בון תור אשכול א רבעון 20194
             139,885                                  07.80.02.22139,885מפ/ מכרז פומביסי דיסק מעבדותמכשירי העתקה פורנזיים ומכשירי מגן כתיבהרבעון 20194



             139,527                                  52.50.01.04139,527מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית אל פסק עבור אחרבעון 20194
             138,207                                  52.50.01.20138,207מפ/ מכרז פומביא.ר.א.ג. בינוי ופיתוחשיפוץ מחסן מוצגים ת"ארבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59137,971מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 1 אופנוע 1250רבעון 20194
             136,192                                  07.80.02.09137,344פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מהרשאה 2020- תחזוקת מטארבעון 20194
             125,655                                  07.80.02.56136,810אא/ אישור אוצרSAFE BOATS INTERNATIONAL LLCרכש חלקי חילוף לספינהרבעון 20194
             138,217                                  07.80.02.21136,444מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחיםרבעון 20194
             135,993                                  52.50.01.20136,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מהסרת מפגע בטיחות ושיפור סביבת עבודה משמר איילוןרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59135,246מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן C4רבעון 20194
             133,653                                  07.80.02.51135,000מפ/ מכרז פומביגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מתכנון אדריכלות דמ"ש מטה מחוז דרוםרבעון 20194
             132,928                                  52.50.01.20132,955מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלהרשאה 2020-התאמות אג"שרבעון 20194
             132,806                                  52.50.01.20132,806מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםהרשאה 2020 . עבודות בינוי בבסיס עטרותרבעון 20194
             131,425                                  52.50.01.20131,786מפ/ מכרז פומביהמרכז לעיצוב וטכנולוגיה אריאלהרשאה 2020-התאמות ושינויים במסגרת שכירות ותחזוקה ארבעון 20194
             131,000                                  07.80.02.01131,000מכרז בט"פטנדו טכנולוגיות בע"משירותי בקרהרבעון 20194
             130,861                                  07.80.02.31130,861פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת ציוד לארועים / אוהלים עבור טירוני מגרבעון 20194
               60,599                                  07.80.02.51130,599מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' שיפוץ פרויקט- דמ"ש מטארבעון 20194
             129,981                                  52.50.03.06130,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעבודות פיתוח יח' 33רבעון 20194
               10,224                                  52.50.01.20130,000מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהרשאה 2020- פיקוח עליון פרויקט טייבהרבעון 20194
             129,999                                  52.50.01.20130,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מפריסת חדר ד' מתקן איילוןרבעון 20194
             127,659                                  07.80.02.09130,000מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"מתחזוקת גנרטורים בכל הארץרבעון 20194
               62,311                                  52.50.01.20130,000מפ/ מכרז פומבינבון עזרן מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2020- יועץ חשמל פרויקט רבעון 20194
             127,923                                  07.80.02.13130,000מח/ מכרז חשכ"למפעלי אלן 79 בע"ממכון לביצוע מבחני רישוי שנתיים לרכבי משטרה רבעון 20194
             129,697                                  07.80.02.04129,957מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתהסעדה מחוז ת"ארבעון 20194
             129,402                                  07.80.02.41129,402מפ/ מכרז פומביסי דיסק מעבדותמכשירי העתקה פורנזיים ומכשירי מגן כתיבהרבעון 20194
             128,884                                  07.80.02.04128,922מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"משירותי הסעדה 2020רבעון 20194
                     -                                  07.80.02.46126,878מפ/ מכרז פומביבר - בי .טו. די. בע"משינוע מזוודותרבעון 20194
             126,758                                  07.80.02.01126,758מפ/ מכרז פומביג'ון ברייס הדרכה בע"מקורסרבעון 20194
             124,035                                  52.50.01.04126,466מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד תקשורת אקטיבית עבור אפיסרבעון 20194
             123,271                                  52.50.01.04126,324מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד תקשורת אקטיבית עבור אחרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.61126,147מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 50 קיה סיד 5 דלתותרבעון 20194
             126,000                                  52.50.01.20126,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחג'אזי תייסיר אבראהיםשינויים והתאמות במבנה עבור פרויקט תחנת טמרהרבעון 20194
             125,401                                  07.80.02.31125,401הכ / התחייבות כספיתמ. א. חבל מודיעיןאבטחתרבעון 20194
             124,999                                  52.50.01.20125,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל באזור צפון+דרוםרבעון 20194
                  6,702                                  52.50.01.20125,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מעב' תכנון קונסט' תחנת יהודהרבעון 20194
             124,900                                  52.50.01.20124,900מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםהרשאה 2020-פרויקט קיום מברבעון 20194
                     -                                  07.80.06.01124,863מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 אוקטביהרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.61124,582מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 18 קטנועיםרבעון 20194
             124,992                                  07.80.02.30124,000מפ/ מכרז פומביק.בית אלפא/מפעל הנגרריםדיגום רכבי חבלהרבעון 20194
             123,468                                  07.80.06.06123,468מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מחלקי התקנה עבור דרך המלךרבעון 20194
             122,850                                  07.80.02.25122,850מפ/ מכרז פומבימ.ה.משכן התכלתתפיליןרבעון 20194
             124,125                                  07.80.02.01122,666מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור בא"ח בית חורוןרבעון 20194
               75,767                                  52.50.01.20122,563מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מעבודות חשמל באזור צפוןרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59121,426מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 פקנטורבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59121,426מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 קורולהרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59121,426מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 קורולהרבעון 20194
             120,978                                  07.80.02.40120,978מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"ממערכת אלחוטית לרוכב אופנוערבעון 20194
             119,589                                  07.80.02.57120,750מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"משכירת אוטובוסים 2020 שאשא אשכול ארבעון 20194
             120,000                                  52.50.03.06120,001מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"משיפוץ מקלחות ושירותים גן נררבעון 20194
             120,000                                  07.80.02.22120,000תמ / תיחור מעל 50 אש"חאי. די. אר. אינבוקסמדיה בע"משירותי גרפיקהרבעון 20194
             120,000                                  52.50.01.20120,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מביצוע סככה טכנולוגיות מרחב מנשה עירוןרבעון 20194
             120,000                                  07.80.02.25120,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןהתקשרותרבעון 20194
             119,998                                  07.80.02.04120,000מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"מארוחת צהריים חלבית עבור חודש דצמבררבעון 20194
             119,994                                  52.50.01.20120,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעבודות תשתיות ובינוי בממגב גן נררבעון 20194
               96,031                                  07.80.02.04120,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20194
             117,907                                  07.80.02.51119,841מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש מרכזיות IP עבור אח"מ מטארבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59119,818מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 ברלינגורבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59119,818מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 ברלינגורבעון 20194
                     -                                  07.80.06.01119,611מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה קורולהרבעון 20194
             119,026                                  07.80.02.31119,026הכ / התחייבות כספיתמ. א. בני שמעוןאבטחתרבעון 20194
             115,663                                  52.50.01.20117,113מפ/ מכרז פומביבן עזרא מנחם הנדסת חשמלהרשאה 2020-ייעוץ ותכנון חשמלרבעון 20194
             116,999                                  52.50.01.20117,000מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' שיפוץ פרויקט כיבוי אש מטארבעון 20194
             116,914                                  07.80.02.29117,000מח/ מכרז חשכ"למכון קינן שפי בע"מהעסקת פסיכולוגרבעון 20194
             109,182                                  07.80.06.08117,000מכרז בט"פאלביט מערכותשעות טיסהרבעון 20194
             116,685                                  07.80.02.04116,685מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"מארוחה חלבית מחוז ת"ארבעון 20194
             116,628                                  52.50.01.20116,628מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מעב' שיפוץ סדנת רכב חברוןרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.45116,056מפ/ מכרז פומביג'ון ברייס הדרכה בע"מקורסים והדרכות בתחום הטכנולוגיהרבעון 20194
               65,509                                  07.80.02.13115,118מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כלי רכב 2020רבעון 20194
             114,998                                  52.50.01.20115,000מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםהרשאה 2020-נעורים- שיפוץ מטבחרבעון 20194
               64,552                                  52.50.01.20115,000מפ/ מכרז פומביבן עזרא מנחם הנדסת חשמלהרשאה 2020- יועץ חשמל עבור משלרבעון 20194
             115,000                                  07.80.02.30115,000פו/ פטור ועדהח.ב.א. סוכנויות בע"מייצור זרוע לרובוט חבלהרבעון 20194
             114,245                                  52.50.01.20114,458מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםהתקנת שער קונזולי יח' אתגר עטרותרבעון 20194
             102,338                                  07.80.02.13113,120מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"ממבצע איסוף כלי נשקרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.61113,036מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 4 אופנועיםרבעון 20194
             112,767                                  07.80.02.41112,670מפ/ מכרז פומביGEMALTO COGENT,INCרישיון תוכנהרבעון 20194
             112,501                                  07.80.02.45112,501מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםרכש מצלמותרבעון 20194
             111,582                                  07.80.02.57112,470מנ/ מנהל הרכשאגד הסעים בע"משכירת אוטובוסים 2020 אגד היסעים אשכול ארבעון 20194
             112,425                                  07.80.02.25112,425מח/ מכרז חשכ"לאורטל תיירות ונופש בע"מכנסיםרבעון 20194
             110,000                                  07.80.02.51110,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוץ פרויקט תחנת שלםרבעון 20194
             109,980                                  52.50.01.20110,000מפ/ מכרז פומביגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מתכנון אדריכלות, נגישות ובטיחות מטבח נעוריםרבעון 20194
             109,980                                  52.50.01.04109,980מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"ממערכת אלחוטית לרוכב אופנוערבעון 20194
             107,836                                  07.80.02.51109,605מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש מרכזיות IP עבור תחנת שלםרבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59109,009מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 3 קטנועיםרבעון 20194
             108,477                                  07.80.02.41108,477מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
             106,377                                  07.80.02.13108,300מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)תיקון מדבקות זיהוי לכלי רכב משטרתי רבעון 20194
             107,999                                  07.80.02.57108,000מח/ מכרז חשכ"לכנפי משק תור בע"מסיור לימודירבעון 20194
             114,160                                  07.80.02.57107,664מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"משכירת אוטובוסים 2020מובילי הורדים אשכול ארבעון 20194
             104,355                                  07.80.02.13107,500מה/ מנהל הרכבאילן קארגלס בע"מתיקון שמשות פוליקרבונט 2020רבעון 20194
             106,612                                  07.80.02.31106,183פו/ פטור ועדהNANSENSEחליפת הדמיהרבעון 20194
               87,528                                  07.80.01.54106,178חה / חוזה המשכיסופרבוסנסיעות שוטריםרבעון 20194
             106,002                                  07.80.02.09106,002מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעבודות תחזוקה במחוז חוףרבעון 20194
               84,287                                  07.80.02.56105,860פו/ פטור ועדהATA SPORT HORSESרכש סוסיםרבעון 20194
             105,300                                  07.80.02.31105,300פו/ פטור ועדהשילת אופטרוניקה בע"מייצור כננת לבלון תצפיתרבעון 20194
             101,562                                  07.80.02.13105,300מפ/ מכרז פומבימפעלי גדנסקי בע"מתחזוקת פר תיקון "גדנסקי"-קלנועית ביטחון רבעון 20194
             105,000                                  52.50.01.20105,000מפ/ מכרז פומביגבריאל ממןאיטום גג נשקייה בית דגןרבעון 20194



             104,700                                  07.80.02.32104,700פו/ פטור ועדהיד ושםפרוייקט "קולכם שמעתי" +הצגה לסיכום משלחת אוקטובררבעון 20194
                     -                                  07.80.02.61104,381מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 5 אופנוע 1250רבעון 20194
             101,714                                  52.50.01.20104,242מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותתכנון אדריכלי מבנה 10 ומבנה רבעון 20194
             103,855                                  07.80.02.41103,855מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש עבור חפ"ק אמל"ח צפוןרבעון 20194
             107,774                                  07.80.02.31103,801מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלה שוטפתרבעון 20194
               59,378                                  52.50.01.20103,715מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2020- ייעוץ קונסטרוקציה פיקוח משלרבעון 20194
             103,619                                  07.80.02.25103,645מש/ מכרז שב"סבש גל (שבא)רכש ציוד חדר כושר - מדור כשירויות אגף ההדרכהרבעון 20194
             102,586                                  52.50.01.20103,500מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלפיקוח עליון ותכנון פרויקט תחנת טירהרבעון 20194
             100,077                                  07.80.02.41103,319מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20194
             102,960                                  07.80.02.09102,960מפ/ מכרז פומביב.ג.אילנית שערים ואלמרכש שער קונזולי ליחידה 33רבעון 20194
                     -                                  07.80.02.59102,598מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש קיה סידרבעון 20194
                  5,829                                  07.80.02.13101,500מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)תחזוקה גלובלית "דלק מוטורסרבעון 20194
             101,302                                  52.50.01.04101,500הצעות מחיר/מסגרת זמןבזק החב' הישראלית לתקשודמי שימושרבעון 20194
             100,997                                  07.80.02.09101,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' תחזוקה-גגות בית דגןרבעון 20194
             100,895                                  07.80.02.50100,895מפ/ מכרז פומבייוגנד פוטו וידאו בע"ממצלמות וציוד נלווהרבעון 20194
               86,288                                  07.80.02.04100,510מפ/ מכרז פומבייורוטקס טקסטיל בע"מנק' אישיותרבעון 20194
               99,217                                  07.80.02.56100,311פו/ פטור ועדהמאיר מרכזי שירות שותפות מוגבלתתחזוקה למנועי הונדהרבעון 20194
             100,230                                  07.80.01.54100,230חה / חוזה המשכידן ב"ש תחבורה בע"מנסיעות שוטריםרבעון 20194
             100,004                                  52.50.01.20100,004מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' בינוי בשיטור ימי מחוז חוףרבעון 20194
               99,390                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מהרשאה 2020-תחנת גלילות רבעון 20194
             100,000                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' בינוי משמר איילוןרבעון 20194
               70,144                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוץ יח' לתאונות עבודה רבעון 20194
               99,621                                  52.50.03.06100,000מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלשיפוץ מקלחות סדנת עטרותרבעון 20194
               99,999                                  07.80.02.57100,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלהתקנת גלאי נפח- פיילוטרבעון 20194
               99,777                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מהרשאה 2020-ביצוע תשתיות חשמל ומערכות אל פסק אזור מרבעון 20194
               33,657                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מעב' חשמל ומערכות אל פסק איזור צפוןרבעון 20194
               33,480                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2020-פרויקט קיום תשתיותרבעון 20194
             100,000                                  07.80.02.51100,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מדמ"ש ראש פינה פריסהרבעון 20194
             100,000                                  07.80.02.51100,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מדמ"ש רחובותרבעון 20194
               63,663                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות תחזוקת חשמל אזור מרכזרבעון 20194
               99,598                                  52.50.01.20100,000פו/ פטור ועדהירון שמעוני שחם מהנדסיםהרשאה 2020-שכ"ט לקונסטרוקציה פרויקט אילתרבעון 20194
             100,000                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מאיטום גג בתחנת יבנה.רבעון 20194
             100,000                                  07.80.02.09100,000מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעתחזוקת מערכות כיבוי אש קבוצה ארבעון 20194
             100,000                                  07.80.02.57100,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' בטון במכמ"שרבעון 20194
             100,000                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומביפורה יעקבי קרני אדריכלים בע"מתכנון אדריכלי בתחנת מודיעיןרבעון 20194
             100,000                                  07.80.02.51100,000מפ/ מכרז פומביבן עזרא מנחם הנדסת חשמלדמ"ש יהודאי , תכנון תשתיות חשמל רבעון 20194
               50,254                                  07.80.02.51100,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםדמ"ש יהודאי , תכנות אינסט' רבעון 20194
               50,594                                  07.80.02.61100,000פו/ פטור ועדהחברת מוטורולההתקנה ופירוק גשרי תאורה 2020רבעון 20194
               99,985                                  52.50.03.06100,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"משיפוץ שירותים במשמר איילוןרבעון 20194
               99,996                                  07.80.02.51100,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' חוות גזים מטאר יםרבעון 20194
               98,823                                  07.80.02.57100,000מפ/ מכרז פומביקירוסקאי אגש"ח בע"מאחזקת ציוד מטבחירבעון 20194
             100,000                                  07.80.02.55100,000מפ/ מכרז פומביאדר מיארה בע"מתיקון ערכות השקטהרבעון 20194
               91,061                                  07.80.02.55100,000מפ/ מכרז פומביאדיוקום חיפה/אופנבך אופק יואב יצחקתיקון אוזניותרבעון 20194
             100,000                                  07.80.02.51100,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםהרשאה 2020-שיפוץ מעבדת סמיםרבעון 20194
               83,033                                    07.80.02.5699,918פו/ פטור ועדהשיפור הנדסה ולוגיסטיקה בע"משירותי יעוץ לניהולרבעון 20194
               99,704                                    07.80.02.5699,704פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מחלפים לינשוףרבעון 20194
               99,629                                    07.80.02.3199,629מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםעבור שחקיםרבעון 20194
               99,478                                    52.50.01.2099,506מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2020-עב' תכנון מב"רבעון 20194
                     -                                    07.80.02.5999,500מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 אקסנטרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.5999,500מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 אקסנטרבעון 20194
               99,450                                    07.80.02.4599,450פו/ פטור ועדהשרית הפקות בע"מהופעת אומןרבעון 20194
               98,681                                    07.80.02.5199,000מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםשירותי תכנון דמ"ש מטה מחוז דרוםרבעון 20194
               95,514                                    07.80.02.4198,626מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               98,467                                    07.80.02.2298,467מפ/ מכרז פומבירניום בע"ממיקרוסקופ אלקטרונים וסטריאומיקרוסקופרבעון 20194
               98,403                                    07.80.02.5698,403מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכפפות, ארגזים, מיכלי פלסטיק ודבקיםרבעון 20194
               71,663                                    07.80.02.0498,280מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלהרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.2298,208מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרביגוד תרמירבעון 20194
               96,701                                    07.80.02.0998,001פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת תחנת ראשון לציוןרבעון 20194
               97,625                                    07.80.02.0197,625מפ/ מכרז פומביאם.אי.אס מחקרים שיווקים בע"מסקר עבור קהילת יולאי אתיופיהרבעון 20194
               97,110                                    52.50.01.0497,110מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש טאבלטיםרבעון 20194
               92,289                                    52.50.01.2097,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2020-פיקוח ותכנון קונסטרוקציה פרוייקט תחנת טרבעון 20194
               96,623                                    07.80.02.3196,623מפ/ מכרז פומבינורת איסט טכנולוגיות בע"מרכש ציוד אג"ש ומג"ברבעון 20194
               96,600                                    07.80.02.4696,600פו/ פטור ועדהלובינסקי דוד בע"מהתקנת מע' דבורה ע"ג אופנוע רבעון 20194
               95,945                                    07.80.02.3195,945הכ / התחייבות כספיתמ. א. מרום הגלילאבטחתרבעון 20194
               95,873                                    07.80.02.3095,873מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמצלמות נחש ויתדותרבעון 20194
               92,018                                    07.80.02.0995,540פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מהרשאה 2020-תחזוקת מג"ב יהודאירבעון 20194
               95,472                                    52.50.01.0395,472מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
               94,967                                    07.80.02.0995,100פו/ פטור ועדהת.ד.ל בע"מתחזוקת תחנת אשדודרבעון 20194
               94,136                                    52.50.01.2095,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלהרשאה 2020.תשתיות חשמל רבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0195,000מח/ מכרז חשכ"לאשת ארגון שרותי תירותסיור לימודירבעון 20194
               94,583                                    07.80.02.4194,583מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מרכש אוזניות בלוטוס לרוכבי אופנוערבעון 20194
               94,121                                    07.80.02.0994,466פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מהרשאה 2020- תחזוקת מחוז שרבעון 20194
               94,403                                    07.80.02.5594,404מפ/ מכרז פומביסטורנקסט- טריידאנט שרותי מסחר אלקטרפורטל ספקיםרבעון 20194
               94,400                                    07.80.02.5194,400מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מדמ"ש מלמ"ש-תשתיות את"ןרבעון 20194
               89,512                                    07.80.02.4194,284מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
               82,618                                    07.80.02.1394,000מח/ מכרז חשכ"למישר רכב ותנועה בעממכון לביצוע מבחני רישוי שנתיים לרכבי משטרה רבעון 20194
               93,599                                    52.50.01.2093,600מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2020- תכנון קונס' מגורי לוחמיםרבעון 20194
               29,738                                    52.50.01.2093,600מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהרשאה 2020-תכנון אדריכלי פריסהרבעון 20194
               93,475                                    52.50.01.0593,475מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמות דרך וממונעותרבעון 20194
               93,148                                    07.80.02.5693,330הצעות מחיר/מסגרת זמןבזק החב' הישראלית לתקשודמי שימושרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.3093,074מס/ מכרז סגורמגל הנדסה תקינה ומעבדהייעוץ טכני בנושאים אוטומטיבייםרבעון 20194
               93,073                                    07.80.02.3093,073מס/ מכרז סגורמגל הנדסה תקינה ומעבדהייעוץ טכני בנושאים אוטומטיבייםרבעון 20194
               92,968                                    07.80.02.1392,968מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מעבודות צמ"הרבעון 20194
               92,697                                    07.80.02.2592,700מפ/ מכרז פומבייעד חןטיפולים נפשיים לשוטריםרבעון 20194
                     -                                    52.50.01.2092,488אא/ אישור אוצרחברת מוטורולהתחזוקה, שדרוג והרחבת אתרי קשר ניצןרבעון 20194
               92,088                                    52.50.03.0692,088מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מרכש יח' אל פסק למלאי מחסן רבעון 20194
               93,039                                    52.50.03.0691,845מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת לוד ההחדשהרבעון 20194
               91,494                                    07.80.02.2591,494פו/ פטור ועדהח.ב.א. סוכנויות בע"מערכות הסבה לירי צבערבעון 20194
                     -                                    07.80.02.5990,839מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 2 סוזוקירבעון 20194
               90,147                                    07.80.02.3190,147הכ / התחייבות כספיתמ. א. דרום השרוןאבטחתרבעון 20194
               90,006                                    07.80.02.0990,006מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעבודות איטום + תביעות מג"רבעון 20194
               92,376                                    07.80.02.5790,000מפ/ מכרז פומבימכבסת קיטור צימברג בע"מכביסותרבעון 20194
               89,911                                    07.80.02.0490,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדה מטבח קרית גתרבעון 20194



               89,988                                    07.80.02.5190,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל ותקשורת באשקוביות מתקן מלמרבעון 20194
               90,000                                    52.50.03.0690,000מפ/ מכרז פומביגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מתכנון אדריכלות,בטיחות ונגישות עבור חרישרבעון 20194
               89,100                                    52.50.01.2089,100מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מפריסת תשתית למוקד בינה שפלה במודיעיןרבעון 20194
               72,077                                    07.80.02.5189,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2020-תכנון קונסט' רבעון 20194
               85,962                                    07.80.02.0988,542פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת תחנת ראשון לציוןרבעון 20194
               88,000                                    52.50.01.2088,000מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צעב' מסגרות מודיעין עליתרבעון 20194
               87,441                                    07.80.02.1387,992מפ/ מכרז פומבי איתוראן איתור ושליטהדמי שידור יולי עד דצמבר 2019רבעון 20194
               86,393                                    52.50.01.0486,393מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
               61,228                                    07.80.02.0986,218פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעהרשאה 2020-תחזוקת תחנת נתניהרבעון 20194
               86,105                                    52.50.03.0686,105מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               85,723                                    07.80.02.5186,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית חיפההיטל סלילהרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.5985,840מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאי I20רבעון 20194
                     -                                    07.80.02.5985,803מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 53 יונדאי I20רבעון 20194
               85,424                                    52.50.01.2085,424מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' בינוי זי"ט מחוז חוףרבעון 20194
               85,307                                    07.80.02.5585,307מח/ מכרז חשכ"למגדלאור מע זמן אמת בע"מתחזוקת שעון פס מגנטירבעון 20194
               63,780                                    07.80.02.1385,000מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מתחזוקת פר תיקון "צ'מפיון מוטורסרבעון 20194
               84,658                                    07.80.02.0984,658מפ/ מכרז פומביא.ר.א.ג. בינוי ופיתוחעב' איטום גגות תחנת לב ת"רבעון 20194
               63,231                                    07.80.02.5783,945מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"משכירת אוטובוסים 2020 מאיה תור אשכול ארבעון 20194
               83,641                                    07.80.02.3183,675מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מבניית גדר בטיחות עבור קריית מלאכירבעון 20194
               74,132                                    07.80.02.0983,580מפ/ מכרז פומביעל רד הנדסת מעליות (1992) בע"משירותי תחזוקה מעליות בכל הארץרבעון 20194
               82,783                                    07.80.02.5682,783מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממדפסת ברקודרבעון 20194
               81,839                                    07.80.02.2282,485מפ/ מכרז פומביוורקרכפפותרבעון 20194
               81,171                                    07.80.02.5681,171מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעבודות אבטחה בתחנת שלםרבעון 20194
               80,755                                    52.50.01.2080,755מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוץ פרויקט תחנת שלםרבעון 20194
               80,613                                    07.80.02.2780,613מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מתיקון שער ראשי משמר איילוןרבעון 20194
               80,193                                    07.80.02.9680,350הצעות מחיר/מסגרת זמןבזק החב' הישראלית לתקשודמי שימושרבעון 20194
               80,028                                    07.80.02.4580,028מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש פלאדורבעון 20194
               80,023                                    07.80.02.4580,023מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' בינוי בה"ד מג"ברבעון 20194
               80,000                                    07.80.02.0980,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' תחזוקה במשמר איילון- סככה לתחמושתרבעון 20194
               79,983                                    07.80.02.0980,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' תחזוקה במשל"ט מטה מגרבעון 20194
               79,941                                    52.50.03.0680,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםהחלפת ריצפה משל"ט מטה מגרבעון 20194
               44,648                                    07.80.02.5180,000מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירתכנון אדריכלי, בטיחות,נגישות ונוף עבור שיפוץ אשקוברבעון 20194
               75,722                                    07.80.02.1379,967מח/ מכרז חשכ"לאוטו טסט חיפהמכון לביצוע מבחני רישוי שנתיים לרכבי משטרה רבעון 20194
               79,600                                    07.80.02.1379,600מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסתחזוקת פר תיקון "יוניון מוטורסרבעון 20194
               79,400                                    07.80.02.4179,400מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיותרבעון 20194
               75,697                                    52.50.03.0679,256מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מתחנת לוד- גידור ושילוטרבעון 20194
               79,186                                    07.80.02.4179,186מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מרכש עבור יח' האופנועיםרבעון 20194
               78,559                                    07.80.02.3078,559מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהערכות איטום לחומסרבעון 20194
               78,273                                    07.80.01.5478,273חה / חוזה המשכיאפיקים שירותי תחבורהנסיעות שוטריםרבעון 20194
               78,214                                    52.50.01.2078,215מח/ מכרז חשכ"ללטרא סיסטמס בע"משילוט למרחב שומרון.רבעון 20194
               78,054                                    52.50.01.2078,100מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מתשתיות תקשורת שחורהרבעון 20194
               60,269                                    07.80.02.0478,074מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתשירותי הסעדה- מרחב שומרוןרבעון 20194
               77,846                                    07.80.02.4177,846מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד נלווהרבעון 20194
               77,041                                    52.50.01.2077,041מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלעב' שיפוץ חדר מנוחה נהג מפכרבעון 20194
               61,574                                    07.80.02.5177,000מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירתכנון אדריכלי, בטיחות,נגישות ונוף עבור שיפוץ אשקוברבעון 20194
               77,000                                    07.80.02.4177,000פמ/ פטור מרו"מאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעביצוע מערך מצלמות, הגבהת גדר והצללת רכב ממותקןרבעון 20194
               77,000                                    52.50.03.0677,000פמ/ פטור מרו"מאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעביצוע מערך מצלמות, הגבהת גדר והצללת רכב ממותקןרבעון 20194
               79,651                                    07.80.02.2576,843מפ/ מכרז פומביש.א.ג.שרותי רפואה בעממכשיר דפיברילטור לתחנותרבעון 20194
               76,799                                    07.80.02.2276,799מפ/ מכרז פומבייוגנד פוטו וידאו בע"ממצלמות דיגיטליותרבעון 20194
               76,408                                    52.50.03.0676,409מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעבודות בינוי מ.ט +מעצר לודרבעון 20194
               70,985                                    07.80.02.5676,050מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מסבליםרבעון 20194
               57,995                                    07.80.02.5576,000פו/ פטור ועדהאי אס אי-מערכות מומחה תעשיות בע"מתחזוקת לוגיסטרבעון 20194
               75,933                                    07.80.02.1875,933מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מפנסים למג"ברבעון 20194
               75,582                                    07.80.02.1875,582פו/ פטור ועדהח.ב.א. סוכנויות בע"מערכות הסבה לירי צבערבעון 20194
               75,019                                    52.50.01.2075,019מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון ביסוס+יועץ קרקע מג"ב מכמרבעון 20194
               75,000                                    07.80.02.2575,000פו/ פטור ועדהלבנקרון נעמיעריכת כתב עת אקדמירבעון 20194
               48,172                                    07.80.02.1375,000פו/ פטור ועדהכלמוביל בע"מתחזוקת רכבי מרצדס ואריורבעון 20194
               74,950                                    07.80.02.2574,950מפ/ מכרז פומבימלאכת חושבתפיליןרבעון 20194
               74,789                                    07.80.02.2974,640מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקות מכללה לאומיתרבעון 20194
               76,206                                    07.80.02.3174,630מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחיםרבעון 20194
               73,605                                    07.80.02.4173,605מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש מדפסות טרמיותרבעון 20194
               73,280                                    07.80.02.5073,279מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמותרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.5972,673מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 2 קטנועיםרבעון 20194
               67,063                                    52.50.01.2072,500מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהרשאה 2020- תכנון אדריכלות משלרבעון 20194
               72,435                                    07.80.02.3172,435מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20194
               71,996                                    52.50.01.2072,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מהרשאה 2020- סיגנט- יח' סלע זמנירבעון 20194
               71,765                                    07.80.02.5171,905הצעות מחיר/מסגרת זמןבזק החב' הישראלית לתקשודמי שימושרבעון 20194
               68,705                                    07.80.02.4171,001מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכישת טלפונית IPרבעון 20194
               70,939                                    07.80.02.0971,000פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעהחלפת דחסן אשפה מחוז ת"רבעון 20194
               71,224                                    52.50.01.2070,806מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפינוי תחנת נתיבות הישנהרבעון 20194
               65,916                                    52.50.01.0470,713מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
               60,000                                    07.80.02.0470,200מש/ מכרז שב"סביכורי השדה דרום שיווק תוצרת חקלאיתהפרשי תשלומים לספק בגין כמויות ומחיריםרבעון 20194
               69,960                                    52.50.01.2070,010פו/ פטור ועדהברן ישראל בע"מתכנון תחנת דלק+ גנרציה פרויקט משטרת אילתרבעון 20194
               53,908                                    07.80.02.0470,000מפ/ מכרז פומבינורקייט בע"מ אילתכלכלהרבעון 20194
               70,000                                    07.80.02.3770,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןאנטנהרבעון 20194
               66,800                                    52.50.01.0469,506מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממדפסותרבעון 20194
               69,441                                    07.80.02.4169,441מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשב+הרחבהרבעון 20194
               68,307                                    52.50.03.0669,429מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש ציוד תקשורת עבור תשתיות מצלמות גוף רבעון 20194
               67,127                                    07.80.02.4169,403מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               69,300                                    07.80.02.5169,300מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מפריסת תשתית דמ"ש מלמ"שרבעון 20194
               69,268                                    52.50.03.0669,268מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צשיפוץ חד"א חברון+ גידור מטבחרבעון 20194
               68,726                                    52.50.01.2069,200מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםהרשאה 2020-פיקוח עליון ותכנון פרויקט תחנת טירהרבעון 20194
               69,000                                    52.50.03.0669,000מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףשיפוץ חדרי שירותים תחנת קרבעון 20194
               68,913                                    07.80.02.4168,913מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש תחנות עגינהרבעון 20194
               45,308                                    07.80.02.5168,858מפ/ מכרז פומביא. רום בילדינגהרשאה 2020-הנגשת מבניםרבעון 20194
               67,716                                    52.50.03.0668,827מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש ציוד מרכזיית IP מג"ברבעון 20194
               67,716                                    07.80.02.4168,827מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש עבור מצלמות IP + LPRרבעון 20194
               60,681                                    07.80.02.4068,498מפ/ מכרז פומביהוט מערכות תקשורת כבליםשרותי טלוויזיה בכבליםרבעון 20194
               70,632                                    07.80.02.5768,463מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורהשכירת אוטובוסים 2020 אגד תעבורה  אשכול ארבעון 20194
               49,521                                    07.80.02.4568,085מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעבודות אינסטלציה מז"פ בית שמשרבעון 20194
               67,641                                    07.80.02.0468,050מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה כנס אבטחה ארצירבעון 20194
               40,599                                    07.80.02.2567,860מפ/ מכרז פומבימכללת אי אל דיטיפולים נפשיים לשוטריםרבעון 20194
               75,837                                    07.80.02.0967,860מפ/ מכרז פומביש.כ שירותי כללית בע"משירותי ניקיון מפנ"א 2020רבעון 20194



               67,800                                    52.50.03.0667,800מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור זי"ט ימר מרכזרבעון 20194
               67,720                                    52.50.01.2067,720מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' בינוי שיטור עירוני רמלהרבעון 20194
               67,708                                    07.80.02.4167,708מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמותרבעון 20194
               67,613                                    52.50.03.0667,613מפ/ מכרז פומביגבריאל ממןהצללה נווה שלום לודרבעון 20194
               67,264                                    07.80.02.5167,264מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית מעבדת ט"א מטארבעון 20194
               66,456                                    07.80.02.0967,248הצעות מחיר/מסגרת זמןריט 1 בע"מ - סלע קפיטלתחזוקת יח' פלס- מחלק תאונות עבודהרבעון 20194
               67,158                                    07.80.02.3167,158המ/ הצעת מחיררמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מעבור שחקיםרבעון 20194
               66,456                                    07.80.02.0166,456מח/ מכרז חשכ"לכנפי משק תור בע"מסיור לימודירבעון 20194
               66,100                                    07.80.02.2266,100פו/ פטור ועדהנועה גלטשטיין- מוצרי זיהויערכות לזיהוי דםרבעון 20194
               62,441                                    07.80.02.5765,820מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"משכירת אוטובוסים 2020 שחר צח אשכול ארבעון 20194
               65,700                                    52.50.01.2065,700מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' בינוי זי"ט מרכזרבעון 20194
               65,696                                    07.80.02.2965,696מפ/ מכרז פומבידובין גנאדיבדיקות ארגומטריהרבעון 20194
               65,295                                    07.80.02.1365,296פו/ פטור ועדהברן ישראל בע"מיועץ דלק למכרז הדלקרבעון 20194
               62,488                                    52.50.01.2065,001מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהרשאה 2020 . פיקוח עליון רבעון 20194
               65,000                                    52.50.01.2065,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור לינה לוחמותרבעון 20194
               64,759                                    07.80.02.2264,760מפ/ מכרז פומבירניום בע"מערכות דנארבעון 20194
               64,598                                    52.50.01.2064,600מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' בינוי לשכת גיוס חדשה מחוז דרוםרבעון 20194
               64,457                                    52.50.01.2064,459מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלהרשאה2020-עב' חשמל ימ"רבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6164,441מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 משאיתרבעון 20194
               65,277                                    07.80.02.3164,439מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממצלמות לתחנת עירוןרבעון 20194
               62,774                                    07.80.02.4164,309מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               64,286                                    07.80.02.2964,286מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מחומרים לתעודות מינוי שוטריםרבעון 20194
               64,284                                    52.50.03.0664,284מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צשיפוץ מש"ל מרחב חברוןרבעון 20194
               39,353                                    07.80.01.5464,222חה / חוזה המשכיחברת הנסיעות והתירות נצנסיעות שוטריםרבעון 20194
               63,990                                    52.50.03.0663,990מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מזי"ט ימ"ר חוףרבעון 20194
               61,150                                    07.80.02.4163,914מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20194
               65,278                                    07.80.02.4163,882מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש ושירות לשרתיםרבעון 20194
               56,606                                    07.80.02.0163,822מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהיום רווחה חנוכה אמ"שרבעון 20194
               63,137                                    52.50.01.2063,800מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון מיזוג אויר משל"ט מחוז שרבעון 20194
               63,653                                    07.80.02.2263,653מפ/ מכרז פומביאג'ילייט ארגונומיה (אי. בי) בע"מכפפות ללוחמיםרבעון 20194
               60,109                                    07.80.02.5763,266מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגלישכירות צמ"ה שנת 2020רבעון 20194
               59,504                                    07.80.02.1363,028מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכבים עבור מחוז חוףרבעון 20194
               58,592                                    07.80.02.4162,856מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
               62,783                                    07.80.02.5162,783מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםשיפוץ תשתיות קומה 3 מטא"רבעון 20194
               62,736                                    52.50.03.0662,736אא/ אישור אוצראלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת תחנת נהריהרבעון 20194
               62,587                                    07.80.02.3162,587הכ / התחייבות כספיתמודיעין-מכבים-רעות**אבטחתרבעון 20194
               62,582                                    52.50.03.0662,583מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' בינוי שיפור סביבת עבודה רמלהרבעון 20194
               62,000                                    07.80.02.0962,000מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףעב' מים וביוב מחוז דרוםרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6161,738מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש I20 9רבעון 20194
               60,065                                    07.80.02.5661,378מפ/ מכרז פומביUBR ENTERPRISESמצברי אופטימהרבעון 20194
               61,023                                    07.80.02.0461,023מפ/ מכרז פומביפריוטקס בע"מכמתות מג"ברבעון 20194
               61,693                                    07.80.02.0160,967מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור בא"ח מג"ב מרפאהרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.2260,934מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמה תרמית ניידתרבעון 20194
               61,297                                    07.80.02.5760,600מפ/ מכרז פומביאיי טו זד אמ אס פתרונות צבאיים מתקדאחזקת ציוד מטבחירבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6160,521מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 היילקסרבעון 20194
               60,161                                    07.80.02.0160,161תמ / תיחור מעל 50 אש"חמערכות בטיחות ג.י בע"מהדרכות עבודה בגובהרבעון 20194
               60,000                                    52.50.01.2060,000מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום מטווח עופר מחוז ירבעון 20194
               58,128                                    52.50.01.0560,000מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותתכנון אדריכלי עבור אודיטוריום מכמרבעון 20194
               60,000                                    07.80.02.1360,000מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מעבודות צמ"הרבעון 20194
               56,385                                    07.80.02.1360,000מח/ מכרז חשכ"לגמא טסט ליין ישראל בע"ממכון לביצוע מבחני רישוי שנתיים לרכבי משטרה רבעון 20194
               30,847                                    07.80.02.5760,000מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משירותי הובלת דירה 2020 משוככית איזור ברבעון 20194
               59,652                                    07.80.02.0460,000מפ/ מכרז פומבישרותי בקורת ואבטחת איכות-חיים יודשקבקרת איכותרבעון 20194
               59,999                                    07.80.02.5160,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםשיפוץ מעבדת סמים- דמ"ש מטארבעון 20194
               59,854                                    52.50.03.0659,854מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צעב' בינוי גרמי מדרגות מודיעין עיליתרבעון 20194
               59,620                                    07.80.02.5659,640מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמאספקת והתקנת מערכת כריזהרבעון 20194
               58,829                                    52.50.01.2058,835מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהשיפוץ משרד בקומת קרקע מחוז דרוםרבעון 20194
               57,813                                    52.50.03.0658,783מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרשימה 8 + רשימה 9 - עדכון תקנה רבעון 20194
               58,646                                    52.50.03.0658,646מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               58,601                                    52.50.03.0658,601מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מרכש אל פסק לפרויקט מצלמות גוףרבעון 20194
               57,009                                    07.80.02.4658,500פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מתיקון ינשוףרבעון 20194
               54,670                                    07.80.02.5758,500מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהסעים  המכללה הלאומית לשוטריםרבעון 20194
               58,500                                    52.50.01.2058,500מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2020-עב' תכנון קונסרבעון 20194
                     -                                    52.50.01.2058,500מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2020-תכנון מערכות מרבעון 20194
               56,968                                    07.80.02.3158,481הכ / התחייבות כספיתמ. א. יואבאבטחתרבעון 20194
               58,313                                    07.80.02.0958,313מש/ מכרז שב"סעוצמת הקוראספקה והתקנת יח' קירור במחוז צפוןרבעון 20194
               57,739                                    07.80.02.1358,300מח/ מכרז חשכ"למ. זיתוני ובניומכון לביצוע מבחני רישוי שנתיים לרכבי משטרה רבעון 20194
               57,712                                    07.80.02.3157,712הכ / התחייבות כספיתמ. מ. מיתראבטחתרבעון 20194
               55,585                                    52.50.03.0657,542מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד תקשורת אקטיבית עבור תרבעון 20194
               57,491                                    07.80.02.3157,491מפ/ מכרז פומביפרונט ליין לציודתרסיס פלפלרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0157,337פו/ פטור ועדהטופ שיא שרותי יעוץתחזוקת מערכת מבחניםרבעון 20194
               57,330                                    07.80.02.2557,330מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןרכש מטרות ושידריות - מדור כשירויות ארצירבעון 20194
               57,213                                    07.80.02.2957,213מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"ממגן לפורשיםרבעון 20194
               55,974                                    07.80.02.5156,990מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש ציוד תקשורת תחנת שלם קומת קרקערבעון 20194
               56,799                                    07.80.02.2256,799מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20194
               56,757                                    07.80.02.0156,757מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהערב גיבושרבעון 20194
               56,493                                    07.80.02.3156,493הכ / התחייבות כספיתמ. א. מנשהאבטחתרבעון 20194
               56,423                                    07.80.02.3756,423מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמותרבעון 20194
               56,373                                    52.50.03.0656,373מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צשיפוץ מש"ל תנועה חטמ"ר עציוןרבעון 20194
               56,230                                    07.80.02.4156,230מח/ מכרז חשכ"לטלדור תקשורת. בע"מרכש שרתיםרבעון 20194
               56,160                                    07.80.02.4156,160פו/ פטור ועדהדרך ארץ הייוויז בע"מהתקשרות עם כביש 6רבעון 20194
               50,893                                    07.80.02.0956,001מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"מהרשאה ניקון תפעול ת"ארבעון 20194
               56,000                                    07.80.02.4556,000מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמרכש מערכת LPR - עבור שער במטה מגרבעון 20194
               30,553                                    07.80.02.5156,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'דמ"ש יהודאי , קונסטרוקטור לשיפוץ מגורים רבעון 20194
               55,994                                    07.80.02.4155,994מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               55,860                                    07.80.02.0955,860מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור תחנת באר שבערבעון 20194
               55,800                                    07.80.02.4155,800מפ/ מכרז פומביסטורנקסט- טריידאנט שרותי מסחר אלקטרהקמה ותפעול פורטל ספקים למשטרת ישראלרבעון 20194
               55,600                                    52.50.01.2055,663מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםמגזר ערבי טירהרבעון 20194
               55,635                                    07.80.02.0155,635מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלה שוטפתרבעון 20194
               38,998                                    07.80.02.1355,000מה/ מנהל הרכבחב. המזרח לשיווק מכוניותחזוקה גלובלית "המזרח"-לנדרובר דיפנדר רבעון 20194
               40,149                                    07.80.02.0954,955מפ/ מכרז פומביעובד שירותי ניקיון בע"מנקיון באזור דרוםרבעון 20194
               53,486                                    52.50.01.0454,630מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש מרכזיית IP עבור עמדת תצפיתנים משלרבעון 20194
               54,288                                    07.80.02.2254,288מפ/ מכרז פומביאדר מיארה בע"מרכש ותיקון מערכות שמע ואוזניות אלחוטיותרבעון 20194
               54,237                                    07.80.02.5454,238פו/ פטור ועדהמכבי שירותי בריאותאגרת קופת חוליםרבעון 20194



               53,937                                    07.80.02.4554,060מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחיםרבעון 20194
               10,800                                    52.50.01.2054,000מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלהרשאה 2020  -תחנת דימונהרבעון 20194
               53,933                                    07.80.02.1853,933מפ/ מכרז פומבינורת איסט טכנולוגיות בע"מרכש מחסניות וצולבת לאימוןרבעון 20194
               53,928                                    07.80.02.5553,928מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולההתקנותרבעון 20194
               53,617                                    07.80.02.4553,617מפ/ מכרז פומביג'ון ברייס הדרכה בע"מקורסים והדרכות בתחום הטכנולוגיהרבעון 20194
               53,300                                    52.50.01.2053,300מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםהרשאה 2020- תב"ע מטא"ר ירבעון 20194
               53,139                                    07.80.02.4153,139מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהמכשירי קשר עבור סצ"מ אח"רבעון 20194
                     -                                    07.80.02.1353,000חה / חוזה המשכיא. חוצה צפון בע"מבהמשך להזמנה 4500164424רבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6152,440מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 2 סוזוקירבעון 20194
               52,439                                    07.80.02.0152,439מפ/ מכרז פומבישוגוןתשורהרבעון 20194
               51,225                                    07.80.02.4152,130מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20194
               52,003                                    52.50.03.0652,003מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףשיפוץ מרפאה מחוז דרוםרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0952,000חה / חוזה המשכיקרנות השוטריםתפעול נעוריםרבעון 20194
               51,836                                    07.80.02.4151,836מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20194
               51,831                                    07.80.02.3151,831מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםNMKNV U,DFJרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6151,626מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 6 ברלינגורבעון 20194
               47,606                                    52.50.01.0351,070מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
               51,000                                    07.80.02.0151,000תמ / תיחור מעל 50 אש"חרסקיו 1הדרכות עבודה בגובהרבעון 20194
               49,651                                    07.80.02.4150,698מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.4550,516מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20194
               50,330                                    52.50.01.2050,335מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלפיקוח עתליון ותכנון חשמל תחנת טירהרבעון 20194
               12,554                                    07.80.02.5650,140מפ/ מכרז פומביגייד 21לינה וכלכלה ליח"צרבעון 20194
                  6,708                                    07.80.02.5150,111מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2020-עב' דמ"ש צפתרבעון 20194
               50,000                                    07.80.02.0150,000מח/ מכרז חשכ"לאורטל תיירות ונופש בע"מערב הצדעהרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.5150,000מפ/ מכרז פומביגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מעב' תכנון עבור דמ"ש באר שבערבעון 20194
               49,999                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל באזור צפוןרבעון 20194
               50,000                                    07.80.02.3150,000המ/ הצעת מחירמגן דוד אדוםמתן שירות רפואירבעון 20194
               50,000                                    07.80.02.0950,000המ/ הצעת מחירא.ר.נוי אביב מערכות בע"מעבודות גינון מחוז מרכזרבעון 20194
               38,966                                    07.80.01.5450,000חה / חוזה המשכיאגד סניף אילתנסיעות שוטריםרבעון 20194
               45,625                                    07.80.02.2950,000מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגההכשרות נהיגה מכת"זיםרבעון 20194
               49,999                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל באזור צפוןרבעון 20194
               21,060                                    07.80.02.0150,000מח/ מכרז חשכ"לתל השומר בע"מ -מחקריםקניין רוחנירבעון 20194
               24,635                                    07.80.02.1350,000מה/ מנהל הרכבחב. המזרח לשיווק מכוניותחזוקת פר תיקון "המזרח"-לנדרובר דיפנדר רבעון 20194
               49,695                                    07.80.02.5350,000פו/ פטור ועדהתאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תאבדיקות רפואיות לעובדי טייסרבעון 20194
               49,965                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומביאייזנברג שין בע"מ.עבודות חשמל באזור מרכזרבעון 20194
                     -                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםמיזוג אויר ואינס' מגב אייל קבערבעון 20194
                     -                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון קונסטרוקציה מגב אייל קבערבעון 20194
               13,794                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלתחנת אופקים-תב"ערבעון 20194
               32,248                                    07.80.02.5150,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'דמ"ש יהודאי , שירותי קונסטרוקציהרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.5150,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2020 . דמ"ש מרחב דןרבעון 20194
               50,000                                    07.80.02.5150,000מפ/ מכרז פומביבן עזרא מנחם הנדסת חשמלהרשאה 2020-יועץ חשמל דמרבעון 20194
               49,999                                    07.80.02.2250,000המ/ הצעת מחיראי. די. אר. אינבוקסמדיה בע"מ.HGUרבעון 20194
               50,000                                    07.80.02.0250,000המ/ הצעת מחיריונידרס תדמית בעמביגוד לעבציםרבעון 20194
               50,000                                    07.80.02.5150,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםתכנון אדריכלי מחסן חומרים מסוכנים מטארבעון 20194
               50,000                                    52.50.01.0350,000המ/ הצעת מחיראף.וי.סי-סקיורטי סיסטמסשירותי תחזוקה למערכת אבטחהרבעון 20194
               50,000                                    52.50.03.0650,000מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםמצלמת גוף-פיתוח שרות SDKרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.3150,000פו/ פטור ועדהפוליקרט טכנולוגיות בע"ממארז זיווד לגיפוןרבעון 20194
               49,999                                    52.50.03.0650,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל ביח' טקטית בית חורוןרבעון 20194
               48,303                                    07.80.02.0949,995מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משירותי שאיבותרבעון 20194
               49,989                                    07.80.02.3149,989המ/ הצעת מחיררשת גרף בע"מתגי יחידהרבעון 20194
               48,701                                    07.80.02.4149,987המ/ הצעת מחירדיקם עין חרוד (מאוחד)גליי נייר טרמירבעון 20194
               49,987                                    07.80.02.5649,987פו/ פטור ועדהדיקם עין חרוד (מאוחד)גלילי הדסרבעון 20194
               49,985                                    07.80.02.4149,985מפ/ מכרז פומביאדיוקום חיפה/אופנבך אופק יואב יצחקרכש אוזניות עבור מצלמות גוףרבעון 20194
               49,959                                    52.50.03.0649,982המ/ הצעת מחיראונגר איתן דע-תק טכנולגיות בע"מיועץ לריהוטרבעון 20194
               49,961                                    07.80.02.4149,961מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
               49,959                                    07.80.02.3149,959המ/ הצעת מחיראורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"ממתקן כושררבעון 20194
               49,959                                    07.80.02.2549,959המ/ הצעת מחירדאבל שוט בע"ממערכת לאיפוס נשקרבעון 20194
               49,906                                    07.80.02.2749,906פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מתחזוקת בית השוטר ירושליםרבעון 20194
               49,900                                    07.80.02.5649,900מפ/ מכרז פומביפ.א.ב. ייצור וייבואיצור מצמדים לטאבלט סיוררבעון 20194
               50,761                                    07.80.02.4149,862מפ/ מכרז פומבימכמש אלקטרוניקה ומעגליםערכות קסם עבור יח' המשטרהרבעון 20194
               49,676                                    52.50.01.0449,676מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
               49,643                                    07.80.02.4549,643מפ/ מכרז פומביג'ון ברייס הדרכה בע"מקורסים והדרכות בתחום הטכנולוגיהרבעון 20194
               50,524                                    07.80.02.2249,630מפ/ מכרז פומבימכמש אלקטרוניקה ומעגליםתיקון מעגלים למצלמותרבעון 20194
               49,566                                    07.80.02.4149,566המ/ הצעת מחירמלול יניב- דוקטור ספיימזוודותרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6149,502מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיארואן ג'אמפירבעון 20194
               49,491                                    07.80.02.2249,491המ/ הצעת מחירשרוטונים זה ויראלי בע"מהפקת סרטוןרבעון 20194
               49,368                                    07.80.02.4649,368פו/ פטור ועדהלובינסקי דוד בע"מהתקנת מע' דבורה ע"ג אופנוע רבעון 20194
               47,750                                    52.50.01.0849,313מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               49,140                                    07.80.02.2549,140המ/ הצעת מחיררענן בשטח בע"מסדנאותרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6148,985מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 6 קורולהרבעון 20194
               48,957                                    07.80.02.3148,957פו/ פטור ועדהפלייט טי אל וי בע"מסדנת תחקירים אגמ מרכזרבעון 20194
               49,812                                    07.80.02.4148,931מפ/ מכרז פומבימכמש אלקטרוניקה ומעגליםתחזוקת ערכות שידור לאחוררבעון 20194
               48,906                                    52.50.01.0348,906מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש תחנות עגינהרבעון 20194
               48,859                                    07.80.06.0848,859מכרז בט"פאלביט מערכותעמדות קרקעיות יתרה לתשלוםרבעון 20194
               48,848                                    52.50.01.0548,848המ/ הצעת מחירמ. אלבוסתאני בע"מסרטוןרבעון 20194
               48,546                                    07.80.02.0948,546מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"מהרשאה 2020- שאיבות ביוב מחוז צפוןרבעון 20194
               48,169                                    07.80.02.3148,169המ/ הצעת מחירא.א. יבוא ושיווק בע"ממגדלוררבעון 20194
               48,069                                    07.80.02.0948,069המ/ הצעת מחיראלירן בגןעבודות גינון מחוז מרכזרבעון 20194
               48,000                                    52.50.03.0648,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית ביח' פלס להברבעון 20194
               48,000                                    07.80.02.5748,000פו/ פטור ועדהידידי עתידים ע"רפרוייקט עתידיםרבעון 20194
               47,853                                    52.50.01.2047,853המ/ הצעת מחירגל מריןרכש מכולות 40' כולל הובלהרבעון 20194
               48,661                                    07.80.02.2247,800מפ/ מכרז פומבימכמש אלקטרוניקה ומעגליםעבודות אלקטרוניקה למיקרופוניםרבעון 20194
               39,420                                    07.80.02.0947,246מש/ מכרז שב"סעוצמת הקורתחזוקת חדרי קירור צפוןרבעון 20194
               47,245                                    07.80.02.3147,245פו/ פטור ועדהמפרולייטקיט כוונת MEPROLIGHT HUNTER X4רבעון 20194
               47,221                                    52.50.03.0647,237מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' שיפוץ פרגולה קבטיה משמר איילוןרבעון 20194
               47,139                                    52.50.01.0647,139מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמות ממונעותרבעון 20194
               47,721                                    07.80.02.2147,109מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחיםרבעון 20194
               47,024                                    07.80.02.0947,024מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלהתקנת גופי תאורה בבסיסי מגרבעון 20194
               46,725                                    52.50.01.2046,725מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' בינוי לביסוס יביל עבור ימרבעון 20194
               46,537                                    07.80.02.3146,537המ/ הצעת מחירפרוטאץ בע"מארגזים למבצע איחסון נשקרבעון 20194
               46,507                                    07.80.02.4146,508מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
               46,332                                    07.80.02.2546,332מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןרכש מטרות ושידריות - מדור כשירויותרבעון 20194
               46,079                                    07.80.02.3146,079מפ/ מכרז פומביאקסטרים 5 בע"ממתפארבעון 20194



               44,406                                    07.80.02.5746,001מפ/ מכרז פומביחדד אבשלום - יניר מערכות מיםאחזקת ציוד מטבחירבעון 20194
               45,879                                    07.80.02.5745,880מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהאירוע חנוכהרבעון 20194
               37,807                                    07.80.02.5645,743הצעות מחיר/מסגרת זמןTACTICAL PHASE IIמגפים לפרשיםרבעון 20194
               42,980                                    52.50.03.0645,700מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש שרתיםרבעון 20194
               44,455                                    52.50.03.0645,424מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלשיפוץ מש"ק חרדים,בניין כללרבעון 20194
               45,292                                    07.80.02.2245,293מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"מאוגרי שמערבעון 20194
               45,279                                    07.80.02.0945,280פו/ פטור ועדהשבע רכבים השקעות בע"מחניות לתובעיםרבעון 20194
               45,138                                    52.50.03.0645,138מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               45,000                                    07.80.02.0145,000פו/ פטור ועדההאוניברסיטה העבריתיעוץ והכשרהרבעון 20194
               45,000                                    07.80.02.5145,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2020-יעוץ קונסטרוקציהרבעון 20194
               45,000                                    07.80.02.0145,000מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהאירוע חנוכה 2019 - את"לרבעון 20194
               44,999                                    07.80.02.0945,000פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מתחזוקת מטה מחוז ש"ירבעון 20194
                     -                                    52.50.03.0644,822מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משיטור עירוני מבשרת ציוןרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0144,820מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"מתפעול מרלוג יהודאירבעון 20194
               44,840                                    52.50.01.0844,699פו/ פטור ועדהSHADOW DRAGONמאגר SOCIALNETרבעון 20194
               45,474                                    07.80.02.2244,577מפ/ מכרז פומביוורקרסרבליםרבעון 20194
               22,360                                    07.80.02.5644,474מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משירותי תובלה שיטור ימי - אזור ארבעון 20194
               44,276                                    07.80.02.4144,276מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
               38,768                                    07.80.02.1344,150מח/ מכרז חשכ"למכון הדרום להרצת ובדיקתמכון לביצוע מבחני רישוי שנתיים לרכבי משטרה רבעון 20194
               44,031                                    52.50.01.2044,031מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלעב' בינוי- סיגמ"א -יח' סמפכ"רבעון 20194
               43,949                                    52.50.01.2044,001מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מהרשאה 2020 . שיפוץ שירותים בסבידוררבעון 20194
               44,000                                    07.80.02.0144,000מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מעב' אלומיניום שיטור ימי מחוז חוףרבעון 20194
               43,999                                    52.50.01.2044,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלהרשאה 2020-עב' חשמל יחברבעון 20194
               42,336                                    07.80.02.4143,834מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשביםרבעון 20194
               43,823                                    07.80.02.4143,822מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
               14,519                                    07.80.02.3143,689הכ / התחייבות כספיתמ. א. הר חברוןאבטחתרבעון 20194
               43,685                                    07.80.02.0943,685מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלתיקון ליקויי בטיחות במבנה , רבעון 20194
               44,940                                    07.80.02.5743,488מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל זיהוי בית שמשרבעון 20194
               43,470                                    52.50.03.0643,470מפ/ מכרז פומבימלאכת חושבמזוזותרבעון 20194
               43,349                                    52.50.03.0643,349מש/ מכרז שב"סרולן בע"ממבנה שירותים + מקלחת למודיעין עיליתרבעון 20194
               34,818                                    07.80.02.5643,290מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקתב טשוטוש תא עצורים סורנטורבעון 20194
               40,282                                    07.80.02.4543,213מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
               43,145                                    52.50.01.2043,153מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות חשמל , זי"ט ימ"ר מרכזרבעון 20194
               43,708                                    07.80.02.3143,147מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מכלבייה ימ"מרבעון 20194
               43,000                                    52.50.01.0443,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עמדת תצפיתנים משלרבעון 20194
               42,999                                    52.50.01.2043,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשהנאז ייזום והשקעות בע"מהרשאה 2020- תוספות ושינויים במבנה בית הטורקיזרבעון 20194
               42,892                                    07.80.02.2542,892מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20194
               42,832                                    07.80.02.0142,832מפ/ מכרז פומביר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ואולרים לאגשרבעון 20194
               42,808                                    52.50.03.0642,808מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               42,783                                    07.80.02.3142,783מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכבלי פלדה וקרבינותרבעון 20194
               42,705                                    52.50.01.0442,705מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקיםרבעון 20194
               42,682                                    07.80.02.0942,682אא/ אישור אוצרבק-טק (ירושלים) בע"מחניהרבעון 20194
               42,533                                    07.80.02.5742,676מפ/ מכרז פומבימכבסת מלבין הצפון בע"מכביסותרבעון 20194
               42,573                                    07.80.02.0442,573מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מתשלום חודש נובמבר 2019רבעון 20194
               40,874                                    52.50.03.0642,291מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד תקשורת אקטיבית עבור מצפה רמוןרבעון 20194
               42,255                                    07.80.02.1042,255מח/ מכרז חשכ"לסנסקום ייעוץ וניהול פרוייקטים בע"ממתן שירותי בקרה והתיעלות בתחום התקשורתרבעון 20194
               42,120                                    07.80.02.3042,120פו/ פטור ועדהתאר אידיאל קונספטסספריי טיהוררבעון 20194
               34,466                                    52.50.01.2042,018מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מהרשאה 2020-סיגנט- מטא"ר פריסה זמניתרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.3141,994מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגההכשרות נהיגה דו גלגלי מחוז מרכזרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.5641,966מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמותרבעון 20194
               41,629                                    07.80.02.1341,811מח/ מכרז חשכ"למכון רישוי חן בע"ממכון לביצוע מבחני רישוי שנתיים לרכבי משטרה רבעון 20194
               41,638                                    07.80.02.4541,800מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20194
               39,761                                    07.80.02.0941,685פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעהרשאה2020 -תחזוקת בית השוטר תל אביברבעון 20194
               36,270                                    07.80.02.5541,535מפ/ מכרז פומבימר טלקום בע"מתרניםרבעון 20194
               34,100                                    07.80.02.5641,535מפ/ מכרז פומבירמנוע שירותים מונציפליפינוי פסולת סוסיםרבעון 20194
               41,469                                    07.80.02.4041,469מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהמוטורולהרבעון 20194
               41,395                                    07.80.02.3141,395מפ/ מכרז פומבירונלייט דיגיטל בע"משעוניםרבעון 20194
               41,260                                    07.80.02.0441,260המ/ הצעת מחירביי מי טכנולוגיות בע"מביגודרבעון 20194
               29,485                                    52.50.01.2041,200מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהובלה מרחב שומרון חדשרבעון 20194
               41,702                                    07.80.02.4141,168מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאזעקה לסדנת עטרותרבעון 20194
               40,950                                    07.80.02.3140,950פו/ פטור ועדהגאגא בוקינגהופעת אומן יום שיא שחקיםרבעון 20194
               27,413                                    07.80.01.5440,950חה / חוזה המשכישרותי אוטובוסים מאוחדיםנסיעות שוטריםרבעון 20194
               29,450                                    07.80.01.5440,950חה / חוזה המשכיגי.בי.טורס בעמנסיעות שוטריםרבעון 20194
               40,950                                    07.80.02.1740,950המ/ הצעת מחירטרה לוג חדשנות בע"מסקית שטח למיפוי מגנטירבעון 20194
               40,868                                    52.50.03.0640,868הצעות מחיר/מסגרת זמןמנדו עסקים בע"משיפוץ תחנת בני ברקרבעון 20194
               40,860                                    07.80.02.5140,860מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםתכנון אדריכלי מעבדת סמים מטאר יםרבעון 20194
               40,786                                    07.80.02.1340,787מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסתחזוקה גלובלית "יוניון מוטורסרבעון 20194
               40,742                                    52.50.01.2040,742מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צעב' ביסוס ופיתוח מודיעין עיליתרבעון 20194
               40,700                                    07.80.02.4540,700מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוץ פרויקט מטווח עופררבעון 20194
               40,599                                    07.80.02.3140,599מפ/ מכרז פומביר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ואולריםרבעון 20194
               40,541                                    07.80.02.0140,541מש/ מכרז שב"סרולן בע"מיביל למערך האווירירבעון 20194
               38,680                                    07.80.02.4140,181מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               39,439                                    07.80.02.4140,085מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש עבור מצלמות IPרבעון 20194
               40,515                                    07.80.02.1140,039מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכסאות לחמ"ל אמל"חרבעון 20194
               40,014                                    52.50.01.0440,014מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש תחנות עגינהרבעון 20194
               31,891                                    07.80.02.1340,000מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מתחזוקת פר תיקון "אבניר"-טרקטורוני מאבריק רבעון 20194
               40,000                                    07.80.02.2540,000מח/ מכרז חשכ"לאורטל תיירות ונופש בע"מערב הצדעהרבעון 20194
               40,000                                    07.80.02.0940,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוץ מטווח עופררבעון 20194
               39,922                                    07.80.02.3840,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבזק החב' הישראלית לתקשודמי שימושרבעון 20194
               40,000                                    52.50.01.2040,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2020-שכ"ט ליועץ קונסטרוקציה פרויקט חרישרבעון 20194
               40,000                                    52.50.03.0640,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטישרותי נהול תיאום ופיקוח נק' רבעון 20194
                     -                                    07.80.02.1340,000מפ/ מכרז פומבי איתוראן איתור ושליטהניהול צי רכב ,איכון וניטור התנהגות נהג רבעון 20194
               39,991                                    52.50.01.2039,991מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעב' תחזוקה לטובת מנהלת המגזר הערבירבעון 20194
               40,428                                    52.50.01.0539,953מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20194
               30,523                                    07.80.02.5139,914מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלהרשאה 2020- דמ"ש צפת -פריסהרבעון 20194
               39,644                                    52.50.01.2039,644מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מאספקת מכולת משרדים מחוז חוףרבעון 20194
               39,593                                    52.50.01.0339,593מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"ממערכת אלחוטית לרוכב אופנוערבעון 20194
               39,470                                    07.80.02.3139,470מפ/ מכרז פומביפולאריס סולושיינס בע"מכיסוי קסדהרבעון 20194
               39,420                                    07.80.02.4139,420מס/ מכרז סגוראיוויב ניהול בע"מתחזוקת תוכנה BACKBOXרבעון 20194
               36,567                                    07.80.02.4139,285מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
               39,262                                    07.80.02.4139,262מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהמכשירי קשררבעון 20194
               39,710                                    07.80.02.3139,200מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת ראש העין בקרת כניסהרבעון 20194
               36,914                                    07.80.02.4139,150מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194



               29,460                                    07.80.02.1339,067מה/ מנהל הרכבתעבורה אחזקות בע"מתחזוקה פר תיקו ""תעבורה""-רבעון 20194
               39,000                                    07.80.02.0139,000המ/ הצעת מחירא.ביסקוטי בע"מקיטריינג ערב בני זוג אגתרבעון 20194
               37,589                                    07.80.02.2938,961המ/ הצעת מחירמלון לאונרדו ארט מלונות פתאלקורס נצמרבעון 20194
               33,917                                    07.80.02.1338,960פו/ פטור ועדהמוסך ציפורי בעמבדיקת בטיחות שנתית (טסטרבעון 20194
               38,949                                    07.80.02.5138,950מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון מיזוג אויר קומה 0 מטארבעון 20194
               38,679                                    52.50.03.0638,679מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"משיפוץ יומן ומש"ל ראש העיןרבעון 20194
               38,825                                    52.50.03.0638,290מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממרחב דוד קישלה ירושליםרבעון 20194
               37,908                                    07.80.02.3137,908מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש פלאדורבעון 20194
               37,645                                    52.50.03.0637,645מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               37,436                                    52.50.01.2037,436מפ/ מכרז פומביא.ר.א.ג. בינוי ופיתוחעב' איטום גגות תחנת לב ת"רבעון 20194
                     -                                    52.50.01.2037,390מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלהרשאה 2020-יעוץ אדריכלי בניית סככת אופנועים יואברבעון 20194
               37,330                                    07.80.02.0137,330פו/ פטור ועדהטופ שואו הפקות בע"מערב הוקרה את"ל - אדיר מילררבעון 20194
                  6,299                                    52.50.01.2037,304מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירהרשאה 2020-תחנת כפ"ס-היתר תחנת דלקרבעון 20194
               37,200                                    52.50.01.0337,200מפ/ מכרז פומביא.א. יבוא ושיווק בע"ממגברי צופר לרכברבעון 20194
               37,125                                    07.80.02.2537,125מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנס ראשרבעון 20194
               37,650                                    07.80.02.4137,066מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכיםרבעון 20194
               37,650                                    07.80.02.4137,066מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכיםרבעון 20194
               37,650                                    07.80.02.4137,066מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכיםרבעון 20194
               37,000                                    52.50.01.2037,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מפריסת תשתית למוקד בינה צסרבעון 20194
               36,867                                    07.80.02.5436,867פו/ פטור ועדהקופת חולים לאומיתאגרת קופת חוליםרבעון 20194
               36,848                                    07.80.02.4136,848מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               36,790                                    07.80.02.5136,790מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               36,738                                    07.80.02.4136,628מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםתחזוקה למוצר NACרבעון 20194
               35,362                                    07.80.02.5736,513מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילשכירת אוטובוסים 2020תור בוס אשכול ארבעון 20194
               36,504                                    07.80.02.5636,504מפ/ מכרז פומביפולאריס סולושיינס בע"מכיסוי קסדותרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6136,418מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 7 סקודהרבעון 20194
               36,400                                    07.80.02.5136,400מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מפריסת תשתית עבור פתח תקוה הנגשהרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.5936,336מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנועיםרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.5936,336מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנועיםרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.5936,336מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנועיםרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.5936,336מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנועיםרבעון 20194
               36,265                                    07.80.02.1836,265מפ/ מכרז פומבינורת איסט טכנולוגיות בע"מרכש ציוד אג"ש ומג"ברבעון 20194
               36,000                                    07.80.02.0136,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםהצעת מחיר+אישור חשבות לטיולרבעון 20194
                  4,434                                    07.80.02.5135,925מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלדמ"ש ר' פינה פריסה- ייעוץ חשמלרבעון 20194
               35,872                                    07.80.02.0135,872מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מרכש עבור קהילת יוצאי אתיופיהרבעון 20194
               35,849                                    07.80.02.3135,849פו/ פטור ועדהקשר ימי בע"מהזמנת מדחפים לשיטור הימירבעון 20194
               35,773                                    07.80.02.3135,773מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מאמצעים אגשרבעון 20194
               35,700                                    07.80.02.0935,700הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרמיטות בית השוטר ת"ארבעון 20194
               35,637                                    07.80.02.4135,637מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
               34,774                                    07.80.02.4135,567מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               35,500                                    52.50.03.0635,500מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"משיפוץ את"ן בית דגןרבעון 20194
               25,620                                    07.80.02.1335,250מפ/ מכרז פומבימצמן את מרוץ מילניום בע"מתחזוקה פר תיקון "מצמן"-אופניים חשמליים רבעון 20194
               35,218                                    07.80.02.3135,218הכ / התחייבות כספיתמ. מ. יסוד המעלהאבטחתרבעון 20194
               35,173                                    07.80.02.4135,173מכרז בט"פשמרד אלקטרוניקה בע"מפריסת אמצעים בתל אביברבעון 20194
               20,773                                    52.50.01.2035,100מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלהרשאה 2020- ימ"מ-חבלה - רבעון 20194
                     -                                    52.50.01.2035,100מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלהרשאה 2020- תכנון מערכות חשמל ועזרי אימון מבנה רבעון 20194
                     -                                    52.50.01.2035,100מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2020-תכנון מערכות חוץ משמר איילוןרבעון 20194
               35,100                                    52.50.01.2035,100מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"ממרחב שומרון תוספותרבעון 20194
               35,056                                    52.50.01.2035,056מפ/ מכרז פומביגבריאל ממןעב' שיפוץ מדור רכבות בית ליאלרבעון 20194
               35,040                                    07.80.02.4135,040מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               35,019                                    07.80.02.3035,019מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש עבור מחסןרבעון 20194
               21,998                                    07.80.02.5135,001מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםתכנון מיזוג אויר+אינסטלציה לשיפוץ אשקוביותרבעון 20194
               32,180                                    07.80.02.1335,000מח/ מכרז חשכ"לאמיתי ובניומכון לביצוע מבחני רישוי שנתיים לרכבי משטרה רבעון 20194
               30,210                                    07.80.02.1335,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאוטו קליןשטיפת כלי רכברבעון 20194
               35,000                                    07.80.02.3135,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבשביל הרוכבים בע"מאוכף עבודה בובסרבעון 20194
               35,000                                    52.50.03.0635,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מפריסת תשתיות ליבילים בקג"רבעון 20194
               34,752                                    07.80.02.1335,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון רישוי אלישעמבחני רישוי לרכברבעון 20194
               34,997                                    07.80.02.1335,000מח/ מכרז חשכ"לקבוצת שגריר שירותי רכבהעברת כ"ר ממגרש צריפין ( רבעון 20194
               35,000                                    52.50.01.0535,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמקאן תל אביב בע"מהפקת סרטוןרבעון 20194
               35,000                                    07.80.02.0435,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלה לאירועיםרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.2535,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרמי חכמהבית מורשת הפקת סרטוניםרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0134,999הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון דניאל ים המלחסיור לימודי תחנת פ"תרבעון 20194
               34,995                                    07.80.02.0934,995מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהעב' תחזוקה-ביצוע רצפת דק בחדר אוכל מחוז דרוםרבעון 20194
               34,983                                    07.80.02.0934,983הצעות מחיר/מסגרת זמןי.ברום ביח"ר לאריגים בע"מרשת הצללהרבעון 20194
               34,983                                    07.80.02.0134,983מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מחוברות עבודהרבעון 20194
               34,950                                    07.80.02.3134,950הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן קלמרתפיסת האבטחה שרותי ייעוץרבעון 20194
               34,922                                    07.80.02.2534,922הצעות מחיר/מסגרת זמןקוסמוטרייד בע"מציוד טקטי לעצירת דימומיםרבעון 20194
               34,899                                    07.80.02.0134,899הצעות מחיר/מסגרת זמןאירועים בירוק בע"משכירת אולם ערב יחידה כלכליתרבעון 20194
               34,890                                    52.50.01.2034,890מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלהצבת רכב קפה בבית דגןרבעון 20194
               34,866                                    07.80.02.4534,866הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי.אס.פי פיטנסהליכוניםרבעון 20194
               34,866                                    07.80.02.4534,866הצעות מחיר/מסגרת זמןפולאריס סולושיינס בע"מכיסוי הסוואהרבעון 20194
               34,808                                    07.80.02.5634,808הצעות מחיר/מסגרת זמןחגור בעמבובות לאימוניםרבעון 20194
               34,787                                    07.80.02.5034,786מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמות וציוד נלווהרבעון 20194
               33,647                                    52.50.01.0834,753מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20194
               34,749                                    07.80.02.0134,749מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מתיקיות עבודה מובילי מילהרבעון 20194
               34,740                                    07.80.02.0934,740הצעות מחיר/מסגרת זמןקירשנר פרוייקטים ירוקיםגינוןרבעון 20194
               27,547                                    07.80.02.2934,710הכ / התחייבות כספיתFOREIGN MINISTRY - DOLLARמשלחת ברקרבעון 20194
               33,568                                    07.80.02.4134,702מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               34,679                                    07.80.02.2134,679מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןכתפיותרבעון 20194
               34,653                                    07.80.02.4134,653מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               34,634                                    07.80.02.3134,634הצעות מחיר/מסגרת זמןת.ש. ישראל דיפנס בע"מנצנץ V.I.Pרבעון 20194
               34,632                                    07.80.02.0134,632הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי ג'אמפ בע"מיום משפחות מרחב דן ותחנותיורבעון 20194
               34,609                                    07.80.02.3134,609הצעות מחיר/מסגרת זמןסמקו מדאלונקת חילוץ +אביזרים  נלויםרבעון 20194
               34,594                                    52.50.01.0634,595הצעות מחיר/מסגרת זמןאדר סוכנויות אודיו שיווק (1991) בע"אוזניותרבעון 20194
               34,563                                    07.80.02.1134,563מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממתקני שתייה מי קר חם עבור מחוז צפוןרבעון 20194
               34,515                                    07.80.02.2534,515הצעות מחיר/מסגרת זמןגומיאן מוצרי גומי בעמרכש סטנדים למטרות - מדור כשירויות  אהרבעון 20194
               34,503                                    07.80.02.2234,503הצעות מחיר/מסגרת זמןרניום בע"מטיפיםרבעון 20194
               34,427                                    52.50.01.2034,427מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור חטיבה טקטית בית חורוןרבעון 20194
               34,398                                    07.80.02.3134,398הצעות מחיר/מסגרת זמןיערים -כרם ניהול בתי מלון בע"מכנס מעברים חטיבת האבטחהרבעון 20194
               34,398                                    07.80.02.2534,398הצעות מחיר/מסגרת זמןקור סיינטיפיק קרייאיישנס בע"מתחבושת הומוסטטית לעצירת דימוםרבעון 20194
               34,255                                    07.80.02.4534,255מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממכשירי מים חם/קררבעון 20194
               34,249                                    07.80.02.2534,249הצעות מחיר/מסגרת זמןמוצרי פירסט קיר בע"מתחבושת אישית לוחצת עבור שוטריםרבעון 20194
               34,234                                    07.80.02.3134,234מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מפנסיםרבעון 20194



                     -                                    07.80.02.3134,199הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן פריד קרן אור בע"מתיקון ציוד צילוםרבעון 20194
               34,122                                    52.50.01.0534,122פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מטקס פתיחה תחנה טמרהרבעון 20194
               34,094                                    07.80.02.0134,094מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מרכש אוזניות לרוכב אופנוע עבור מחוז ירושליםרבעון 20194
               34,000                                    07.80.02.0134,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהקריה האקדמית אונו (ע"ר)קורסרבעון 20194
               33,997                                    07.80.02.0133,997מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"מתשורותרבעון 20194
               33,977                                    07.80.02.2533,977הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי.אס.פי פיטנסציודרבעון 20194
               33,930                                    07.80.02.4533,930פו/ פטור ועדהיעל אופנבךהצעת מחיררבעון 20194
               33,930                                    07.80.02.0133,930הצעות מחיר/מסגרת זמןאפסיס מחקר ופיתוח בע"מעזרי אימוןרבעון 20194
               34,104                                    07.80.02.0133,800מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכיבוד ערב - אירוע הוקרה אתרבעון 20194
               33,696                                    07.80.02.1833,696מפ/ מכרז פומביאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מרכש ציוד אג"שרבעון 20194
               33,687                                    07.80.02.4633,687הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקיים פאסיפיק שיווקציודרבעון 20194
               33,661                                    07.80.02.2533,661תמ / תיחור מעל 50 אש"חרבידים המרכז לחינוךסדנאותרבעון 20194
                  1,350                                    07.80.02.4033,560מפ/ מכרז פומביא.א. יבוא ושיווק בע"מרכש מגבר צופר מחסןרבעון 20194
               33,500                                    07.80.02.0133,500פו/ פטור ועדהעמותת מופעים - היכל התרבות מודיעיןהצגת חנוכהרבעון 20194
                  3,501                                    07.80.02.0133,499הצעות מחיר/מסגרת זמןסהרה ואיפראן בע"מאולם+א.ערב+תאורה והגברה נשף עכורבעון 20194
               33,316                                    07.80.02.2533,316הצעות מחיר/מסגרת זמןדי.דיפנס ר.ד. בע"מציודרבעון 20194
               32,745                                    52.50.03.0633,314מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםמרכזיית IP תחנת מודיעין עיליתרבעון 20194
               32,767                                    07.80.02.4133,304מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםהזמנת נתבים ודוחסים עבור תיקי קסם חדשיםרבעון 20194
               33,228                                    07.80.02.3133,228פו/ פטור ועדהמפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"ממגן ירי בליסטירבעון 20194
               32,078                                    07.80.02.4133,040מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשב+הרחבהרבעון 20194
               31,688                                    07.80.02.4133,040מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
               33,000                                    07.80.02.4533,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תקשורת ביבילים בתחנת רהט רבעון 20194
               32,951                                    07.80.02.2532,951מש/ מכרז שב"סבש גל (שבא)ציודרבעון 20194
               32,900                                    52.50.01.2032,932מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל באזור צפוןרבעון 20194
               32,885                                    07.80.02.3132,885מפ/ מכרז פומביר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ואולרים לאגשרבעון 20194
               32,202                                    07.80.02.4132,875מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               31,583                                    07.80.02.4132,875מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               32,848                                    07.80.02.3132,848מפ/ מכרז פומביאקסטרים 5 בע"מערכות עבור שיטור ימירבעון 20194
               32,797                                    07.80.02.2532,797הצעות מחיר/מסגרת זמןי.זמברג מוצרי מתכת בע"מציודרבעון 20194
               31,528                                    07.80.02.4132,779מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               30,405                                    07.80.02.4132,757פו/ פטור ועדהסייבר ארק תוכנה בע"מתחזוקה ורישוי לתשתית הכספותרבעון 20194
               32,729                                    07.80.02.5132,731מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל קומה 3 מטאר יםרבעון 20194
               31,919                                    07.80.02.4132,599מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממלמש בית ספר לשוטרים קריית אתארבעון 20194
               32,505                                    07.80.02.3732,505הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןמתקן אבנט יח' 33רבעון 20194
               31,943                                    07.80.02.4532,458מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               32,428                                    07.80.02.4132,428מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש טאבלטיםרבעון 20194
               31,432                                    07.80.02.4132,371מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               32,292                                    07.80.02.3132,292פו/ פטור ועדהגולדטקמצלמות סנייקרבעון 20194
               32,264                                    07.80.02.3032,264מפ/ מכרז פומביסורס אוף סאונד בע"ממערכות השקטהרבעון 20194
               32,175                                    07.80.02.0132,175מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מ  שובריםרבעון 20194
               32,128                                    07.80.02.4632,149מפ/ מכרז פומבימסוף העברת מסמכי מחשבים בע"משינוע מזוודותרבעון 20194
               32,046                                    52.50.01.2032,046מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםהצללה תחנת כפר קאסםרבעון 20194
               32,021                                    07.80.02.2932,021הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"ממגשי אירוח - סיום פו"מ במכללהרבעון 20194
               31,885                                    07.80.02.5531,885מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמות קסדה + מגדיל עיניתרבעון 20194
               30,806                                    07.80.02.0931,881פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מהרשאה 2020-תחזוקת בית השוטר ירבעון 20194
               31,862                                    52.50.01.2031,862מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מעב' תכנון משל"ט צפון ומוקד רבעון 20194
               31,853                                    07.80.02.3231,853הצעות מחיר/מסגרת זמןממאדור.קום בע"מ (בבית המשקם)הדפסת אלבום לסיכום משלחת ספטמבר לפוליןרבעון 20194
               29,594                                    07.80.02.1331,810מח/ מכרז חשכ"לדביר מכון רישוי בע"ממכון לביצוע מבחני רישוי שנתיים לרכבי משטרה רבעון 20194
               31,711                                    07.80.02.4631,774מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20194
               31,707                                    07.80.02.0931,707הצעות מחיר/מסגרת זמןצמח בר - ליאורה חגאגגיזום מכלאות מסוביםרבעון 20194
               31,660                                    07.80.02.3031,660מפ/ מכרז פומביאדר מיארה בע"מרכש מערכת שמערבעון 20194
               31,590                                    07.80.02.2231,590הצעות מחיר/מסגרת זמןי.ע.ר טכנולוגיות צינון בע"מערכות תאורהרבעון 20194
               31,590                                    07.80.02.3131,590המ/ הצעת מחירסאן הייטק בע"מערכות פריצהרבעון 20194
               32,411                                    07.80.02.3131,590פו/ פטור ועדהמפרולייטכוונת השלכהרבעון 20194
               31,590                                    07.80.02.0131,590הצעות מחיר/מסגרת זמןאור דוידסון ניהול וייצוגהופעת אורח במסגרת כנס מקוצי מובילי מילהרבעון 20194
               30,811                                    07.80.02.3131,564מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מתגיםרבעון 20194
               31,532                                    07.80.02.5631,532מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמות וציוד נלווהרבעון 20194
               31,450                                    07.80.02.2531,450מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oוואצר ספורט- לחניכי קק"צ יעודירבעון 20194
               29,296                                    07.80.02.4131,428מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
               29,296                                    07.80.02.4131,428מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
               31,426                                    07.80.02.3131,426מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמה ממונעת ניידתרבעון 20194
                     -                                    52.50.03.0631,415הצעות מחיר/מסגרת זמןלטרא סיסטמס בע"מהתקנת שלט מואר נקודת שוהםרבעון 20194
               31,411                                    52.50.03.0631,411מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               30,202                                    07.80.02.4531,370פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
               31,729                                    07.80.02.3131,326מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחי גלוקרבעון 20194
               31,239                                    07.80.02.2531,239מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנסי סריקה לאגף השיטוררבעון 20194
               31,239                                    07.80.02.3131,239מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנסיםרבעון 20194
               31,210                                    52.50.01.0431,210מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"מרכש שעוני הסעדהרבעון 20194
               31,175                                    07.80.02.3131,175מפ/ מכרז פומביג.ג. רובוטיקה מתקדמתעבודות אלקטרוניקה לרובוטיםרבעון 20194
               31,126                                    52.50.01.2031,126מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעהתקנת מערכת גילוי והתראת אש מחוז מרכזרבעון 20194
               31,107                                    52.50.01.2031,108מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות חשמל נק' שוהםרבעון 20194
               30,903                                    07.80.02.5731,092מפ/ מכרז פומבימ.ל. שירותי כביסה בע"מכביסותרבעון 20194
               31,064                                    07.80.02.2231,064מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מרכש מבצעי ליח' אתגררבעון 20194
               29,889                                    07.80.02.4131,049מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               29,829                                    07.80.02.4131,049מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               31,000                                    07.80.02.4131,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מפריסת תשתיות עבור רכש ציוד מולטימדיה למחוז חוףרבעון 20194
               23,896                                    07.80.02.0131,000מפ/ מכרז פומביתולי פוזיטנו בע"מלינות במבצעיםרבעון 20194
               30,950                                    52.50.01.2030,950מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               30,357                                    52.50.03.0630,884מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםפרויקטי בינוי 29.8.19 - יח' קשתרבעון 20194
               31,204                                    52.50.01.0530,880מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלה למנהלתרבעון 20194
               25,938                                    07.80.02.4130,697מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20194
               30,395                                    07.80.02.0430,693מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"משירותי הסעדה- תחנת בנימיןרבעון 20194
               30,537                                    07.80.02.3130,537המ/ הצעת מחירמרפי פתרונות דפוסעבור פרויקט שחקים מדיםרבעון 20194
                  8,981                                    07.80.02.5630,531המ/ הצעת מחיראבניר חברה לרכב בע"מתחזוקת אופנועי ים - ת"ארבעון 20194
               18,455                                    07.80.02.5630,531המ/ הצעת מחירמחדון שי מוטור ספורט תחזוקת אופנועי ים -אשקלוןרבעון 20194
                  7,207                                    07.80.02.5630,531המ/ הצעת מחירמחדון שי מוטור ספורטתחזוקת אופנועי ים- חיפהרבעון 20194
               12,848                                    07.80.02.5630,531המ/ הצעת מחירשלומי את סתיותחזוקת אופנועי ים - כנרתרבעון 20194
               30,402                                    52.50.01.2030,500פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלתשלום עבור הגדלת חיבור חשמל בתחנת טירהרבעון 20194
               30,479                                    07.80.02.2530,479מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהערב בני זוג -מרחב שפלהרבעון 20194
               30,478                                    07.80.02.4630,479המ/ הצעת מחירמאיפורם בע"מנרתיקי ירךרבעון 20194
               28,653                                    52.50.03.0630,466מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש שרתיםרבעון 20194
               28,181                                    52.50.01.2030,466מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"משרתרבעון 20194
               25,992                                    07.80.02.1330,461מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מתחזוקה גלובלית "אבניר"-טרקטורוניאאוטלנדררבעון 20194



               30,428                                    07.80.02.5130,428מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלעבודות חשמל מעבדת סמים מטאר יםרבעון 20194
               30,420                                    52.50.01.0530,420הצעות מחיר/מסגרת זמןסקוריטיץ' בע"מתכנית השתלמותרבעון 20194
               30,400                                    07.80.02.4130,400מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               30,350                                    52.50.03.0630,350מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מסקר מיגון- משל"ט מחוז חוף בתחנת זבולוןרבעון 20194
               30,315                                    07.80.02.0130,315פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםעבור יום למוביל מילהרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6130,235מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה היילקסרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6130,235מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 היילקסרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6130,235מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 היילקסרבעון 20194
               30,174                                    07.80.02.3130,174הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון רמת רחליום עיון תבל מחלקת חירוםרבעון 20194
               30,011                                    07.80.02.2130,011פו/ פטור ועדהא.א. יבוא ושיווק בע"ממחסום דוקרנים ברקודהרבעון 20194
               30,001                                    07.80.02.2730,001מכרז בט"פתים נטקוםמערכת אכיפה אלקטרונית אוטומטיתרבעון 20194
               27,085                                    07.80.02.1330,001מח/ מכרז חשכ"למכון רישוי טסט אשדודמכון לביצוע מבחני רישוי שנתיים לרכבי משטרה רבעון 20194
               30,000                                    52.50.01.2030,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מיח' מאו"ר פריסה- קבערבעון 20194
               30,000                                    07.80.02.2530,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמגן דוד אדוםהשתלמויות למטפלים בכיריםרבעון 20194
               21,964                                    07.80.02.1330,000מפ/ מכרז פומביגרינאל אקולוגיה בע"מאיסוף שמנים מסדנאות /נשקיות רבעון 20194
               18,385                                    07.80.02.1330,000מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מתחזוקת פר תיקון "כלמוביל"-רבעון 20194
               27,882                                    07.80.02.1330,000מח/ מכרז חשכ"למ.ע רישוי רכב מודיעיןמכון לביצוע מבחני רישוי שנתיים לרכבי משטרה רבעון 20194
               29,672                                    52.50.01.2030,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםעבודות תכנון , העתקת יד מרדכירבעון 20194
               30,034                                    07.80.02.5730,000מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהסעיםרבעון 20194
               30,309                                    52.50.01.0530,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלה לאירועיםרבעון 20194
               30,000                                    52.50.03.0630,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון קונס' לפרויקט תחנת טובא זנגריהרבעון 20194
               12,992                                    07.80.02.5130,000מפ/ מכרז פומבידן שרון א.ב. מתכננים בע"מתכנון חשמל בשיפוץ אשקוביות מלמשרבעון 20194
               29,863                                    07.80.02.5130,000מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםתכנון מיזוג אויר+אינסטלציה לשיפוץ אשקוביותרבעון 20194
               13,290                                    07.80.02.5130,000מפ/ מכרז פומבידן שרון א.ב. מתכננים בע"מתכנון חשמל בשיפוץ אשקוביות מלמשרבעון 20194
               29,999                                    52.50.01.2030,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' בטיחות בית השוטר מטארבעון 20194
               30,000                                    52.50.03.0630,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהפיגרףכרזת/שלט בטיחות להפצה בכלל התחנותרבעון 20194
               16,585                                    52.50.01.2030,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2020 .תכנון קונסט' רבעון 20194
               29,998                                    07.80.02.5130,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' בינוי דמ"ש מטא"ר קומה רבעון 20194
               30,000                                    07.80.02.5130,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםהרשאה 2020- עב' תכנון מעבדת סיגנטרבעון 20194
               30,000                                    52.50.01.2030,000מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלהרשאה 2020- תכנון חשמל בפרויקט רבעון 20194
               29,999                                    52.50.01.2029,999מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               29,970                                    07.80.02.2929,996הצעות מחיר/מסגרת זמןוויטבורד ביזנס דיזיין בע"מסדנארבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0929,995הצעות מחיר/מסגרת זמןאמקו ים בעממכולות ושינוערבעון 20194
               30,219                                    52.50.01.0529,963מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור נקודת אבליןרבעון 20194
               29,955                                    07.80.02.1129,955הצעות מחיר/מסגרת זמןאול סאל טרדינג ירושלים בע"מכלי מטבח שוניםרבעון 20194
               29,952                                    52.50.03.0629,952מפ/ מכרז פומבימ.ה.משכן התכלתתשמישי קדושהרבעון 20194
               11,536                                    52.50.01.2029,913מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלהרשאה 2020- היתר עבור יביל ימרבעון 20194
               34,990                                    07.80.02.3129,906הצעות מחיר/מסגרת זמןאורי לוישרותי ייעוץ חטיבת האבטחהרבעון 20194
               29,420                                    52.50.03.0629,903מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםפריסה יח' שיטור עירוני מבשרת ציוןרבעון 20194
               30,264                                    07.80.02.3129,876מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת טבריהרבעון 20194
               29,835                                    07.80.02.1829,835הצעות מחיר/מסגרת זמןארנסט כפפות בע"מאוזניות אלקטרוניותרבעון 20194
               29,833                                    07.80.02.2129,833מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מפנס לנשקרבעון 20194
               29,765                                    07.80.02.3129,765הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מכספות עבור מערך המתנדביםרבעון 20194
               29,721                                    07.80.02.1129,721מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממתקני שתייה מי קר חם עבור תחנות מחוז צפוןרבעון 20194
               29,698                                    07.80.02.3129,698מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מנצנצץ אישי למג"ברבעון 20194
               29,655                                    52.50.01.2029,655מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מהחלפת חלונות בחדר אוכל מתקן איילוןרבעון 20194
               29,615                                    07.80.02.4129,615מס/ מכרז סגורניו אייג' טק בעמתחזוקה למערכת תופיןרבעון 20194
               29,569                                    52.50.03.0629,569מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               29,867                                    07.80.02.4129,484הצעות מחיר/מסגרת זמןטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכות הקלטהרבעון 20194
               29,484                                    07.80.02.2529,484המ/ הצעת מחיראם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מרכש מכנס טקטי מדריכי כשירויות רבעון 20194
               29,448                                    07.80.02.4529,448הצעות מחיר/מסגרת זמןביטק אלקטרוניקה בע"מרכש תוכנהרבעון 20194
               15,315                                    07.80.02.0929,370מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"מהרשאה 2020 - שרותי שאיבת ושטיפת ביוב וניקוז בכל הארבעון 20194
               29,328                                    52.50.01.2029,328מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2020-תכנון קונס' יחרבעון 20194
               29,250                                    07.80.02.2529,250הצעות מחיר/מסגרת זמןי.ש אושר מסגרות ושיפוציםמתקן אימוניםרבעון 20194
               29,250                                    07.80.02.3129,250הצעות מחיר/מסגרת זמןגומא המרכז הישראלי לגישור ואימוןקורס גישור עבור המחוז הצפונירבעון 20194
               29,250                                    07.80.02.0929,250מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום בלוחות חשמל בבסיס חרישרבעון 20194
               29,250                                    07.80.02.0129,250הצעות מחיר/מסגרת זמןאן.אם.סי.יונייטד אנטרטיינמנט בע"מאומןרבעון 20194
               25,000                                    07.80.02.2529,250פו/ פטור ועדההופמן שרהיעוץ לשוני למילון מושגים מנהלי למרבעון 20194
               29,249                                    52.50.01.2029,250מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2020- ימ"מ- גדררבעון 20194
               23,860                                    52.50.01.2029,250מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהרשאה 2020-ימ"מ-גדררבעון 20194
               28,297                                    07.80.02.4129,222מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשביםרבעון 20194
               27,984                                    52.50.01.0829,222מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשביםרבעון 20194
               28,292                                    07.80.02.4129,222מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               29,163                                    07.80.02.4529,163הצעות מחיר/מסגרת זמןפרינטלנד בע"מרכש תוכנותרבעון 20194
               29,076                                    07.80.02.3129,076הצעות מחיר/מסגרת זמןארגזי נשיאה בעמארגזי נשיאה לנשקרבעון 20194
               23,864                                    07.80.02.1329,011מח/ מכרז חשכ"למבדק בדיקות רכבמכון לביצוע מבחני רישוי שנתיים לרכבי משטרה רבעון 20194
               28,964                                    07.80.02.0128,964הצעות מחיר/מסגרת זמןימנה אירועים בע"מסיכום שנה ת. טבריהרבעון 20194
               28,772                                    07.80.02.3128,772מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מציודרבעון 20194
               28,700                                    07.80.02.0928,700הצעות מחיר/מסגרת זמןהמשתלה של בועז בע"מעבודות גינון במג"ב דרוםרבעון 20194
               28,225                                    52.50.03.0628,688מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש ציוד תקשורת ללשכת ר' רבעון 20194
               28,696                                    07.80.02.5628,584מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממצלמות עבור כלבייה בחמ צפוןרבעון 20194
               28,431                                    07.80.02.2228,431פו/ פטור ועדהא.א. יבוא ושיווק בע"ממחסומי דוקרנים ליח' אתגררבעון 20194
               25,933                                    07.80.02.2228,313הצעות מחיר/מסגרת זמןפליקס גרינוורצל ובנו בע"מקרטונים לאריזות מוצגיםרבעון 20194
               27,160                                    07.80.02.1328,300מח/ מכרז חשכ"לקומפיוליין ניהול מכוני רישוי בע"ממכון לביצוע מבחני רישוי שנתיים לרכבי משטרה רבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6128,259מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 1 אופנוע 1250רבעון 20194
               28,256                                    07.80.02.4528,256הצעות מחיר/מסגרת זמןרוז הפקות אירועים א.ת בע"מהשכרת ציודרבעון 20194
               28,232                                    07.80.02.3128,232המ/ הצעת מחירנורת איסט טכנולוגיות בע"מדורגלים ומתאמים לרובה ספוגרבעון 20194
               28,085                                    52.50.01.0428,085מפ/ מכרז פומביאוליטק ש.ב.א. בע"מרכש מדפסות פלוטררבעון 20194
               28,080                                    07.80.02.0128,080הצעות מחיר/מסגרת זמןהיינובייטחיישני קולרבעון 20194
               26,274                                    07.80.02.4527,945מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
               27,831                                    52.50.01.2027,831מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               27,776                                    07.80.02.2527,776הצעות מחיר/מסגרת זמןטכנו י.ש. (2003) ייבוא ושיווק בע"מרכש אוזניות PELTOR -10 + רבעון 20194
               27,729                                    52.50.03.0627,729מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלעבודות חשמל כלביה בה"ד מגרבעון 20194
               27,729                                    07.80.02.4127,729הצעות מחיר/מסגרת זמןוידאוסטמסך קעוררבעון 20194
               28,074                                    52.50.01.2027,708מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מצור באהר- תוספת רשות האוכלוסיןרבעון 20194
               27,697                                    52.50.03.0627,698מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהתקנת מערכת כיבוי בגז חדר תקשורת גבעה צרפתית ירושלרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.4527,539המ/ הצעת מחירגמלים ג.ג. בע"משכירת אולםרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.2527,532מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנס זיהוי אישירבעון 20194
               27,532                                    07.80.02.3127,532מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנסיםרבעון 20194
               27,495                                    07.80.02.5627,495הצעות מחיר/מסגרת זמןמור הנדסהכנס אבטחה ארצירבעון 20194
               27,300                                    52.50.03.0627,300מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צפרגולה עבור מודיעין עיליתרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0127,299הצעות מחיר/מסגרת זמןארמונות חנה בע"מ/הסיינדהסיכום שנה ימ"ר צפוןרבעון 20194
               27,245                                    52.50.01.2027,245מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםתכנון אדריכלי יח' 86רבעון 20194



               27,146                                    07.80.02.2727,146מכרז בט"פתים נטקוםמערכת אכיפה אלקטרונית אוטומטיתרבעון 20194
               27,114                                    52.50.03.0627,114מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               19,571                                    07.80.02.5627,095המ/ הצעת מחירשלומי אופנועים בע"מתחזוקת אופנועי ים - אילתרבעון 20194
               27,050                                    52.50.01.0527,050הצעות מחיר/מסגרת זמןשפן הסלע בע"מסדנת OTDרבעון 20194
               27,601                                    07.80.02.2527,030מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחיםרבעון 20194
               27,009                                    07.80.02.4527,009הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ל.מ אחזקות בע"מסלסלת ממתקיםרבעון 20194
               26,545                                    52.50.03.0627,009מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםנקודת שוהם תשתיות - רשימה רבעון 20194
               25,961                                    07.80.02.1326,940מה/ מנהל הרכבאלבר צי רכב (ר.צ.) בע"מתחזוקת פר תיקון +גלובלית "רבעון 20194
               26,853                                    07.80.02.0226,853הצעות מחיר/מסגרת זמןגולדמן יבוא בלעדי בע"מנעל בטיחותרבעון 20194
               27,163                                    07.80.02.1126,844מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט אגשרבעון 20194
               26,828                                    07.80.02.0126,828הצעות מחיר/מסגרת זמןכרמל לייב בע"מאולם+ארוחה עבור תחנת חיפהרבעון 20194
               26,800                                    07.80.02.0926,800מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"מעב' שאיבות במחוז חוףרבעון 20194
               26,676                                    07.80.02.0126,676מפ/ מכרז פומביהפיגרףגביעיםרבעון 20194
               26,432                                    07.80.02.0126,485מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכיבוד בוקר+ ארוחת צהרייםרבעון 20194
               26,437                                    07.80.02.0926,437הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת כדוריגינוןרבעון 20194
               26,374                                    07.80.02.2526,374הצעות מחיר/מסגרת זמןעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מסדנאותרבעון 20194
               25,486                                    52.50.03.0626,366מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמצלמות גוףרבעון 20194
               18,160                                    07.80.02.0126,325מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהסרט + כיבוד + ארוחת ערברבעון 20194
               26,325                                    07.80.02.0126,325הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ש. פאן אירועים בע"מיום עיון מקצועי משקיםרבעון 20194
               26,275                                    52.50.01.2026,275מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלעבודות תכנון חשמל מב"ט ירושליםרבעון 20194
               26,267                                    07.80.02.2226,267הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאור ולך בע"מהדפסותרבעון 20194
               26,267                                    07.80.02.5526,267מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמות קסדה עבור מחוז חוףרבעון 20194
               26,208                                    07.80.02.2226,208הצעות מחיר/מסגרת זמןארגולנייר פוטורבעון 20194
               26,208                                    52.50.01.0526,208מפ/ מכרז פומביטופ סטוקתשורות לארועי המנהלתרבעון 20194
               26,200                                    52.50.01.2026,200מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'עב' תכנון מכללה בית שמש- רבעון 20194
               26,091                                    07.80.02.0126,091הצעות מחיר/מסגרת זמןדוגו אומנים ומופעים בע"מהופעת אומן עבור תחנת זבולוןרבעון 20194
               26,062                                    07.80.02.3226,062הצעות מחיר/מסגרת זמןאודי קצמןסיכום משלחת אוקטובר - הדפסת אלבומיםרבעון 20194
               26,033                                    07.80.02.2526,033הצעות מחיר/מסגרת זמןאב - דןספרים לפורשיםרבעון 20194
               26,000                                    52.50.03.0626,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבור הקמת יח' קשתרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0126,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהשטיח המעופף בע"מסיור לימודי חטיבת קהילה +מחרבעון 20194
               26,335                                    07.80.02.3125,997מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מבית דגן- מדור בעלי חייםרבעון 20194
               25,816                                    52.50.03.0625,816מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים למטה מחוז צפון רבעון 20194
               25,798                                    07.80.02.4125,799הצעות מחיר/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"מרכש מדפסותרבעון 20194
               25,740                                    07.80.02.0125,740הצעות מחיר/מסגרת זמןתורן מסטבוים תעשיות מתכת בע"מעזרי אימוןרבעון 20194
               25,740                                    52.50.03.0625,740מח/ מכרז חשכ"לחברת פרטנר תקשורת בע"מפריסת תשתית ראוטרים בימרבעון 20194
               25,740                                    07.80.02.4525,740מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש ראוטרים עבור LPRרבעון 20194
               25,705                                    07.80.02.4125,705מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
               25,693                                    07.80.02.2525,693הצעות מחיר/מסגרת זמןרפואה בשטח ציוד טקטי בע"ממכשור למדידת עומס חוםרבעון 20194
               25,098                                    07.80.02.3125,693פו/ פטור ועדהSUNSTREAM CORPORATIONמתקן הרמה לספינות וחלקי חילוףרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6125,670מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 לנדקרוזררבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0125,631פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
               25,630                                    07.80.02.0125,630מש/ מכרז שב"סא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"ממידוף עבור בא"ח בית חורוןרבעון 20194
               25,539                                    52.50.01.0525,614מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתערכות כיבוד מחוז צפוןרבעון 20194
               25,610                                    07.80.02.0125,610הצעות מחיר/מסגרת זמןעל הגג הרצליה בע"מיום עיון קהילהרבעון 20194
               25,555                                    07.80.02.2525,555הצעות מחיר/מסגרת זמןבלאק אופס- פרנקל רן אורירכש מטרותרבעון 20194
               25,507                                    07.80.02.4125,507מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
               17,467                                    07.80.02.0925,292מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' איטום גגות מחוז י-םרבעון 20194
               25,281                                    07.80.02.4525,281מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהערב גיבושרבעון 20194
               25,272                                    07.80.02.3125,272הצעות מחיר/מסגרת זמןיהודה גדרות בע"מפריסת גדר יהודה בבסיס יהודאירבעון 20194
               25,156                                    52.50.01.0425,156מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
               25,076                                    07.80.02.4525,076מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               25,076                                    07.80.02.0925,076אא/ אישור אוצראלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת מבנים חוף- שיפור אקוסטיקה מחוז חוףרבעון 20194
               25,001                                    07.80.02.0125,001מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"מתשורותרבעון 20194
               25,000                                    07.80.02.5125,001מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון קונס' לשיפוץ האשקוביות מלמשרבעון 20194
               23,999                                    07.80.02.5125,001מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון קונס' לשיפוץ האשקוביות מלמשרבעון 20194
               25,000                                    52.50.03.0625,000מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלייעוץ אדריכלות עבור בניית סככת אופנועים ביואברבעון 20194
               20,700                                    07.80.02.2525,000מפ/ מכרז פומביהאוניברסיטה הפתוחהלימוד אנגליתרבעון 20194
               25,000                                    52.50.03.0625,000פו/ פטור ועדהדקל תוכנה (ד.ב.י) בע"מתשלום עבור רשיונות דקל בענןרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.5625,000פס/ פטור סגן חשבבית הארחה בית וגןלינהרבעון 20194
               25,000                                    07.80.02.0125,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית במטה מג"ברבעון 20194
               24,342                                    52.50.01.0525,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםשרותי יעוץ ותכנון מיזוג פרויקט מברבעון 20194
               24,994                                    52.50.03.0624,994מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' גילוי וכיבוי אש מחוז חוףרבעון 20194
               24,980                                    07.80.02.0124,980הצעות מחיר/מסגרת זמןאורטל תיירות ונופש בע"מסיור לימודי מחוז צפוןרבעון 20194
               24,969                                    52.50.01.2024,969מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהרשאה 2020- תכנון אדריכלות שלב ברבעון 20194
               24,968                                    52.50.01.0524,968מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
               24,921                                    52.50.01.0524,921הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן רפאליהדרכותרבעון 20194
               24,539                                    07.80.02.4524,899מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש נתבים למתקן אבנט יח' רבעון 20194
               24,797                                    07.80.02.2224,843הכ / התחייבות כספיתמרכז למחקר גרעיני נ שורקתגי קרינהרבעון 20194
               24,838                                    07.80.02.4124,838מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
               24,838                                    52.50.01.0324,838מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
               24,836                                    07.80.02.0124,836הצעות מחיר/מסגרת זמןהשטיח המעופף בע"מסיור לימודירבעון 20194
               24,749                                    07.80.02.4524,749מפ/ מכרז פומביג'ון ברייס הדרכה בע"מקורסים והדרכות בתחום הטכנולוגיהרבעון 20194
               24,718                                    07.80.02.4124,718מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקרבעון 20194
               24,683                                    52.50.01.0524,683הצעות מחיר/מסגרת זמןקיבוץ מעגן מיכאלסדנת OTDרבעון 20194
               24,675                                    52.50.01.0524,675מפ/ מכרז פומביאגם 2000מחברות עם לוגו המנהלתרבעון 20194
               24,637                                    07.80.02.5724,637מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלשיפוץ מטבחון יחידת פרשים ירבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6124,493מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 3 קורולהרבעון 20194
               24,124                                    07.80.02.4124,478מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםקסם מרכזרבעון 20194
               24,461                                    07.80.02.5524,461המ/ הצעת מחירשליו טכנולוגיות מחשוברשיונותרבעון 20194
               24,235                                    07.80.02.2524,235הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה הכלכלית של לשכת עורכי הדיןספרות מקצועיתרבעון 20194
               15,418                                    07.80.02.0924,161פו/ פטור ועדהת.ד.ל בע"מתחזוקת יחידת יואברבעון 20194
               24,102                                    07.80.02.0124,102מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20194
               22,969                                    52.50.01.0424,028מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20194
               23,552                                    07.80.02.0124,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממולטימדיהרבעון 20194
               24,000                                    07.80.02.2524,000הצעות מחיר/מסגרת זמןג'ון ברייס הדרכה בע"מקורסרבעון 20194
               24,000                                    07.80.02.0124,000פו/ פטור ועדהארקיע קווי תעופה ישראלכנס עיתונותרבעון 20194
               13,538                                    07.80.02.0924,000מפ/ מכרז פומביעובד שירותי ניקיון בע"מניקיוןרבעון 20194
               24,000                                    07.80.02.0124,000מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהערב גיבוש והוקרהרבעון 20194
               23,984                                    07.80.02.0923,985מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודת חשמל ותאורה ליין מסוקיםרבעון 20194
               23,933                                    52.50.01.2023,933מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צספסל לבית מעצר מודיעין עיליתרבעון 20194
               23,740                                    07.80.02.2723,740מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מתחזוקת מערכות כיבוי אש מערך אוירי בסיס חצרים ובסיסרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6123,664מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 2 פורדרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6123,664מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 1 פורדרבעון 20194



               20,582                                    07.80.02.0123,648מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגלימשאיות לפינוי פסולת מטא"ררבעון 20194
               23,587                                    07.80.02.0223,587הצעות מחיר/מסגרת זמןסער א.ת. יזמות ומסחרחולצה מעכבת בעירהרבעון 20194
               23,508                                    07.80.02.2523,508הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיקה שיווק ציוד עזרה ראשונהציוד חבישהרבעון 20194
               23,501                                    07.80.02.0223,501הצעות מחיר/מסגרת זמןאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מחולצות ומעילי ליחמהרבעון 20194
               23,500                                    52.50.03.0623,500מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מפריסה עבור שיטור עירוני מבשרת ציוןרבעון 20194
               22,262                                    52.50.01.2023,470מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםתביעות זבולוןרבעון 20194
               23,680                                    07.80.02.2523,434מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכנס חנוכה משפחותרבעון 20194
               23,400                                    07.80.02.3123,400המ/ הצעת מחיראורלי ורדי-SPS אולפנים למוזיקהשירת המונים עבור יום שיא שחקיםרבעון 20194
               23,751                                    07.80.02.1823,400מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"מאוהל למג"ברבעון 20194
               23,400                                    07.80.02.4123,400מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית במטה מג"ברבעון 20194
               23,399                                    07.80.02.2223,399הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטו מהיר (יבוא ושיווק)מטושיםרבעון 20194
               22,379                                    07.80.02.4123,202מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות תוכנית השלמת פריסת תשתיות ויזינט שנרבעון 20194
               23,166                                    07.80.02.3123,166הצעות מחיר/מסגרת זמןוי.אס.אמ תקשורת בע"מהפקת סרטון אנימציהרבעון 20194
               23,150                                    07.80.02.4523,150הצעות מחיר/מסגרת זמןביבלון מלונאות ונופש בע"מסיור לימודירבעון 20194
               23,104                                    52.50.03.0623,108מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מהרחבת ריצוף במטווח מתקן איילוןרבעון 20194
               23,096                                    07.80.02.0423,096מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה ערב חינוך מחוזירבעון 20194
               23,039                                    07.80.02.2523,039מפ/ מכרז פומבינורת איסט טכנולוגיות בע"מרכש מחסניות וצולבת לאימוןרבעון 20194
               23,000                                    07.80.02.2523,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה ערב חינוך מחוזירבעון 20194
               23,000                                    07.80.02.0123,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשחר חדש - אומניםשכירת אולםרבעון 20194
               15,791                                    07.80.02.1322,980מח/ מכרז חשכ"למכשירי תנועה ומשאיותתחזוקת פר תיקון "מכשירי תנועה רבעון 20194
               22,965                                    07.80.02.3122,965מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהפחי אשפהרבעון 20194
               22,683                                    07.80.02.0922,683מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהחלפת דלתות אג"מ מטה מרכזרבעון 20194
               22,663                                    07.80.02.4522,663הצעות מחיר/מסגרת זמןפולאריס סולושיינס בע"מהסוואה למגברבעון 20194
               22,651                                    52.50.03.0622,651מפ/ מכרז פומבימרכז הסת"ם -צפת בע"מכיסוי לספר תורהרבעון 20194
               22,553                                    07.80.02.1322,553מה/ מנהל הרכבמטרו מוטור שווק בע"מתחזוקת קטנועיםרבעון 20194
               22,534                                    07.80.02.0122,534מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהסרטרבעון 20194
               22,500                                    07.80.02.0122,500פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
               22,500                                    07.80.02.2522,500הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןמקלדות ועכברים לשומרי שבתרבעון 20194
               22,333                                    07.80.02.0922,420מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלעב' תחזוקה בבית דגן - מכולת מחסן תרופות וטרינריהרבעון 20194
               22,395                                    52.50.01.0422,395מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               22,801                                    07.80.02.0122,375מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"מאוהל חפ"קרבעון 20194
               22,670                                    07.80.02.1122,357מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקררים 140 ליטר עבור מחוז צפוןרבעון 20194
               22,067                                    07.80.02.4122,344מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש עבור מחוז צפוןרבעון 20194
               21,588                                    07.80.02.4122,327מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיות מצלמות גוףרבעון 20194
               22,317                                    07.80.02.1722,317הצעות מחיר/מסגרת זמןרפק תקשורת ותשתיות בע"מרכש מערכת כריזהרבעון 20194
               18,538                                    07.80.02.5622,289פו/ פטור ועדהNANSENSEחליפת הדמיהרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.2522,218הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז מורשת מנחם בגיןאירוע משפחות שכולותרבעון 20194
               22,207                                    07.80.02.4522,207הצעות מחיר/מסגרת זמןדהן אלעדתוספת שילוט בסיס הדרכה מגרבעון 20194
               22,027                                    52.50.01.2022,027מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               21,598                                    07.80.02.4122,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
               19,947                                    52.50.01.2022,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל זיהוי בית שמשרבעון 20194
               22,000                                    07.80.02.4622,000פו/ פטור ועדהמ.ע.צ.מ.ה.-בטיחות בתנועהקורס מהנדסיםרבעון 20194
               22,000                                    07.80.02.5622,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאקספו קונסולט בע"מכנס אבטחה ארצירבעון 20194
               21,999                                    07.80.02.2522,000הצעות מחיר/מסגרת זמןכספית ייצוג והפקת אמניםערב משפחות שכולותרבעון 20194
               21,998                                    52.50.01.2021,998מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"משעוני נוכחותרבעון 20194
               21,961                                    52.50.01.2021,961מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום מג"ב דרוםרבעון 20194
               21,941                                    07.80.02.2221,941מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מתעודות שוטררבעון 20194
               21,219                                    07.80.02.0121,917מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               20,847                                    52.50.01.0821,917מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               21,770                                    07.80.02.3821,856מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש ואחזקת מצלמות גוף ורכברבעון 20194
               20,059                                    07.80.02.0421,828מפ/ מכרז פומביבריל תעשיות נעליים בע"מסליקה נק' אישיותרבעון 20194
               22,157                                    07.80.02.0121,797מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה לטקס שחם חרדירבעון 20194
               22,060                                    07.80.02.3121,778מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממאויים באר שבערבעון 20194
               21,690                                    52.50.03.0621,690מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               21,645                                    07.80.02.5521,645פו/ פטור ועדהסקיורלי בע"מתחזוקת סקיורילירבעון 20194
               21,640                                    07.80.02.2521,640הצעות מחיר/מסגרת זמןגליה כהן רוזנברגהדרכותרבעון 20194
               21,640                                    52.50.01.0521,640הצעות מחיר/מסגרת זמןג. צ שדות ישראל בע"מסדנת OTDרבעון 20194
               21,307                                    07.80.02.4121,639מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               21,622                                    07.80.02.5021,622מפ/ מכרז פומבייוגנד פוטו וידאו בע"ממצלמותרבעון 20194
               21,598                                    07.80.02.4121,598מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
               21,598                                    07.80.02.4121,598מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
               21,598                                    07.80.02.4121,598מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20194
               21,598                                    07.80.02.4121,598מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
               21,528                                    07.80.02.4121,528מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
               21,527                                    52.50.01.2021,527מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               21,509                                    07.80.02.2521,509מפ/ מכרז פומביאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מרכש  חולצות  מדריכי כשירויות רבעון 20194
               21,500                                    07.80.02.2921,500הצעות מחיר/מסגרת זמןסוואט סטאר בע"מארוחה+הגברהרבעון 20194
               21,496                                    07.80.06.0821,496מכרז בט"פאלביט מערכותתוכנת גארמיןרבעון 20194
               21,440                                    07.80.02.3121,440הכ / התחייבות כספיתמ. א. תמראבטחתרבעון 20194
               21,395                                    52.50.03.0621,395מש/ מכרז שב"סא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"ממידוף אמלחרבעון 20194
               21,227                                    07.80.02.5121,227מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלתכנון חשמל קומה 0רבעון 20194
               21,177                                    07.80.02.4521,177הצעות מחיר/מסגרת זמןדוגו אומנים ומופעים בע"מגיבושרבעון 20194
               21,177                                    07.80.02.4521,177הצעות מחיר/מסגרת זמןאי.אס. אמ. מגן גולדמן כספות וזיוודכספותרבעון 20194
               21,150                                    07.80.02.0121,150הצעות מחיר/מסגרת זמןבר ישי יזמות בע"מ/מרפסתסיכום שנה ת. עפולהרבעון 20194
               21,121                                    07.80.02.3121,121הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי פרינטהדפסת ספר יזכור מחוז צפוןרבעון 20194
               16,563                                    07.80.02.2521,067הצעות מחיר/מסגרת זמןלילות מ.ע בע"מ 7שכירת אולםרבעון 20194
               18,720                                    07.80.02.5621,060הצעות מחיר/מסגרת זמןאמסלם לילך (מסטיק)סדנאות שירותרבעון 20194
               21,060                                    52.50.01.0521,060הצעות מחיר/מסגרת זמןוואי.קיי.אינטלג'נס בע"מ (קרני ירון)קורס מודיעין עסקי לגיוס וובינטרבעון 20194
               21,060                                    52.50.01.2021,060מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2020-עב' תכנון תצ"רבעון 20194
                     -                                    07.80.02.5421,015הצעות מחיר/מסגרת זמןשיא אירלנד (2015) בע"מאולם+ארוחה עבור מחוז חוףרבעון 20194
               20,929                                    52.50.03.0621,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
               20,999                                    07.80.02.0120,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאירוח מטיילים בגלילסיור לימודירבעון 20194
               20,990                                    07.80.02.0920,990הצעות מחיר/מסגרת זמןת.ג.ל-אס.פי תעשיותסטנדים למטרות עבור מטווח מחוז חוףרבעון 20194
               21,357                                    52.50.03.0620,981מפ/ מכרז פומביעין דור מערכות 2009 בע"מהעברת מנדף מרחב שומרון החדשרבעון 20194
               20,917                                    07.80.02.4520,917מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"ממתקן אבנט יח' 33רבעון 20194
               20,896                                    07.80.02.3020,896פו/ פטור ועדהמאגרי תוכנה בע"מתוכנה למעבדת ראיה דיגטליתרבעון 20194
               16,139                                    07.80.02.1320,833מח/ מכרז חשכ"למכון הדרום (פ"ת) א.ד.שמכון לביצוע מבחני רישוי שנתיים לרכבי משטרה רבעון 20194
               20,800                                    07.80.02.0120,800מפ/ מכרז פומבייעד חןטיפולים נפשיים לשוטריםרבעון 20194
               20,783                                    07.80.02.3120,783הכ / התחייבות כספיתמ. א. עמק הירדן-בית ירחאבטחתרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6120,764מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 3 קטנועיםרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6120,751מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 3 אקסנטרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0120,750מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלאוזניותרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0120,745הצעות מחיר/מסגרת זמןאולמי טאג' מאהאל בע"מארוחת צהריים עבור מחוז חוףרבעון 20194



               20,647                                    07.80.02.5120,647מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםתכנון אדריכלות מחסן חומרים מסוכנים מטארבעון 20194
               20,639                                    52.50.03.0620,639מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםתכנון אינסטלציה בכלביה בהרבעון 20194
               20,569                                    07.80.02.0920,569מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור תחנת אופקיםרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0120,544הצעות מחיר/מסגרת זמןמועדון הגריי בע"מערב בני זוג ימ"ר מרכזרבעון 20194
               20,534                                    07.80.02.3120,534פו/ פטור ועדהא.א. יבוא ושיווק בע"ממחסום דוקרניםרבעון 20194
               20,518                                    07.80.02.4120,518מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20194
               19,624                                    07.80.02.4120,518מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשב+הרחבהרבעון 20194
               20,500                                    07.80.02.0120,500פו/ פטור ועדהסברס יזמות וייצוג בע"מהופעת אומןרבעון 20194
               20,475                                    07.80.02.2520,475הצעות מחיר/מסגרת זמןסויטק נהול פרוייקטים בע"מפיתוח אתר אינטרנט- מח' חינורבעון 20194
               20,475                                    52.50.03.0620,475מפ/ מכרז פומבימרכז הסת"ם -צפת בע"מתשמישי קדושהרבעון 20194
                  9,203                                    07.80.02.5620,475מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משירותי תובלה שיטור ימי -אזור ברבעון 20194
               19,413                                    07.80.02.4120,475מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20194
               17,100                                    07.80.02.3020,439מפ/ מכרז פומביא.א. יבוא ושיווק בע"מרכש מגבר צופר מחסןרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0120,411הצעות מחיר/מסגרת זמןא. אקסקלוסיב השקעות-אולמי נסיכהאולם+ארוחה עבור משלט חוףרבעון 20194
               20,277                                    07.80.02.4520,405מפ/ מכרז פומבי איתוראן איתור ושליטהאיתוראן לרכב+ דמי מנוי לאיתורןרבעון 20194
               20,346                                    07.80.02.4120,346מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
               20,604                                    07.80.02.4120,341מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאבטחה מתחם מגורים חדש גבעוןרבעון 20194
               20,336                                    07.80.02.2520,336מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמכבתביות לפורשיםרבעון 20194
               20,161                                    07.80.02.1320,333מח/ מכרז חשכ"לאוטו טסט בע"ממכון לביצוע מבחני רישוי שנתיים לרכבי משטרה רבעון 20194
               20,265                                    52.50.01.2020,265מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מהרשאה 2020-פיצוץ מים תחנת עיירותרבעון 20194
               20,051                                    07.80.02.4120,250מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
               19,893                                    52.50.01.2020,250מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
               17,205                                    07.80.02.2120,241מפ/ מכרז פומביסי אי אי תעשיות בע"מנרתיק לאקדחרבעון 20194
               20,218                                    07.80.02.4520,218מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעבודות בינוי מז"פ בית שמש.רבעון 20194
               20,201                                    07.80.02.4120,201מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
               20,174                                    07.80.02.0120,174פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
               20,153                                    52.50.03.0620,153מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               20,198                                    07.80.02.2220,139מפ/ מכרז פומבירותם בטיחות בע"מנישמיותרבעון 20194
               20,135                                    07.80.02.3020,135מכרז בט"פאפקון בקרה ואוטומציה בע"מעבור תחנת צפייה מורחקת למשטרת זבולוןרבעון 20194
               20,122                                    52.50.01.2020,123מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מתיקון צנרת מים בית גובריןרבעון 20194
               20,106                                    07.80.02.3120,106פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מאוהלרבעון 20194
               19,451                                    52.50.01.0320,090מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6120,059מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 קורולה סטיישןרבעון 20194
               20,049                                    07.80.02.3120,049מפ/ מכרז פומביאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מברכיותרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.3120,037מפ/ מכרז פומבימכמש אלקטרוניקה ומעגליםייצור מתגים לרוובטיםרבעון 20194
               20,007                                    07.80.02.3120,007הצעות מחיר/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מהדפסת חוברותרבעון 20194
               20,001                                    07.80.02.0920,001הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. איכות סוככים בע"מרשתות צלרבעון 20194
               19,991                                    07.80.02.0920,000מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעתחזוקת מערכות כיבוי אש - קבוצה ברבעון 20194
               20,000                                    07.80.02.4520,000מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מאיטום גג מחוז י"ם אח"מ יפו רבעון 20194
               20,000                                    52.50.03.0620,000מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותתכנון אדריכלי יח' מו"מ מטאר יםרבעון 20194
               19,430                                    07.80.02.3020,000פו/ פטור ועדהערן סדן- סדנת התנועהיעוץרבעון 20194
               17,867                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2020 -פיקוח עליון מיזוג ואינסטלציה תחנת טייברבעון 20194
                  1,944                                    07.80.02.5620,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןהובלה ודמי טיפול להזמנות יבוא רבעון 20194
               19,888                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2020-הכנת מפרט וייעוץ מיזוג אויר  ורבעון 20194
               19,508                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2020-שירותי העתקות והדפסות מדור הנדסהרבעון 20194
               20,000                                    52.50.01.2020,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מפינוי תחנת מודיעין והעברת מרחב שפלהרבעון 20194
               20,000                                    07.80.02.2520,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאור דוידסון ניהול וייצוגהופעת אומןרבעון 20194
               11,637                                    07.80.02.1320,000מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"משכירת גדרות עבור מחוז י-םרבעון 20194
               20,000                                    07.80.02.0920,000הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן מידד אור שלטיםשלטים בגדלים שונים למטה מחוז צפוןרבעון 20194
               19,586                                    07.80.02.5120,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מעב' מדידה דמ"ש מלמ"שרבעון 20194
               12,991                                    07.80.02.0420,000פו/ פטור ועדהחב המשקם דרוםליקוט מדים המשקםרבעון 20194
               20,000                                    07.80.02.2520,000פס/ פטור סגן חשבמשאבי אנוש זה אנחנו בע"מכנס הדרכה - HRUS- אגף ההדרכהרבעון 20194
               20,000                                    07.80.02.5120,000מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלהרשאה 2020-תכנון חשמל מעבדת סמים  מטארבעון 20194
               17,134                                    07.80.02.5120,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2020-תכנון מיזוג אויר מעבדת סמים מטארבעון 20194
               20,000                                    07.80.02.2520,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאלבו שלמה-פרומו הפקות וטלויזיהסרט ייחודי חטיבת האבטחהרבעון 20194
               19,999                                    07.80.02.0919,999פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת ציוד לארועים / אוהלים עבור טירוני מגרבעון 20194
               19,455                                    07.80.02.6119,998מפ/ מכרז פומבי איתוראן איתור ושליטהמערכת לניהול צי רכב - הסבהרבעון 20194
               19,996                                    07.80.02.3119,996הצעות מחיר/מסגרת זמןשיר טכנוטרייד בע"משיפוץ בוכנותרבעון 20194
               19,996                                    07.80.02.0919,996הצעות מחיר/מסגרת זמןשוט פתרונות בע"משדרוג מטווח מחוז ש"ירבעון 20194
               19,989                                    07.80.02.4119,989מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור יח' 33רבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0919,950מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"משיפוץ מטווח מחוז ש"ירבעון 20194
               19,592                                    07.80.02.0919,943מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור בית ליאלרבעון 20194
               19,900                                    07.80.02.3019,900הצעות מחיר/מסגרת זמןח.ב.א. סוכנויות בע"מגלאי צמתיםרבעון 20194
               19,899                                    07.80.02.4519,899הצעות מחיר/מסגרת זמןאן.אם.סי.יונייטד אנטרטיינמנט בע"מהופעת אומןרבעון 20194
               16,380                                    07.80.06.0819,890פו/ פטור ועדהרסקיו 1אימון לטייסים מילוט ימירבעון 20194
               19,890                                    52.50.03.0619,890הצעות מחיר/מסגרת זמןבדים נטרשת פגודה+התקנה 10X10רבעון 20194
               19,890                                    07.80.02.0119,890הצעות מחיר/מסגרת זמןאליניר ציוד משרדי בע"מ שרותי הדפסהרבעון 20194
               19,890                                    07.80.02.0919,890הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיר חברה להנדסה וסחרמאספת הזמנות בינוי את"ןרבעון 20194
               19,890                                    52.50.01.0419,890הצעות מחיר/מסגרת זמןגלדקוב ניקולאיתיקון מסך למחשב ניידרבעון 20194
               19,890                                    52.50.03.0619,890מח/ מכרז חשכ"לחברת פרטנר תקשורת בע"מרכש ראוטרים עבור מגזר ערבירבעון 20194
               19,890                                    07.80.02.0119,890מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20194
               19,529                                    07.80.02.4119,849מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםשיפוץ לשכת ממ"ז דרוםרבעון 20194
               19,839                                    07.80.02.3119,839מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןרכש גופי תאורה עבור מכמשרבעון 20194
               19,818                                    07.80.02.2219,817הצעות מחיר/מסגרת זמןדקר ציוד רפואי בע"מחומרי חיטוירבעון 20194
               19,799                                    07.80.02.2119,799מפ/ מכרז פומבינורת איסט טכנולוגיות בע"מרכש מחסניות וצולבת לאימוןרבעון 20194
               19,773                                    52.50.01.0519,773מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20194
               19,757                                    07.80.02.2519,757מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוץ מטווח עופררבעון 20194
               19,691                                    07.80.02.2519,691הצעות מחיר/מסגרת זמןמטיקס פיינטבול בע"מ רכש ציוד מיגון צבע בה"ד מגרבעון 20194
               19,686                                    07.80.02.2219,686הצעות מחיר/מסגרת זמןאראמגליל נייר חוםרבעון 20194
               19,656                                    07.80.02.0119,656מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20194
               19,656                                    07.80.02.3119,656הצעות מחיר/מסגרת זמןחגור בעמרצועות נסיעהרבעון 20194
               15,244                                    07.80.02.4119,642מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
               19,634                                    07.80.02.3119,634מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש מכשירי קשר עבור מג"ברבעון 20194
               19,376                                    07.80.02.4119,544מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
               19,508                                    07.80.02.4119,508מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
               19,349                                    07.80.02.3119,349מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהציוד יחפ"צרבעון 20194
               19,305                                    07.80.02.3119,305הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ש. פאן אירועים בע"מארוחה קלה לכנס נגישותרבעון 20194
               19,268                                    07.80.02.4519,268מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסות עבור מחוז צפוןרבעון 20194
               19,247                                    07.80.02.2119,247הצעות מחיר/מסגרת זמןסילבר שדוו' אדבנסד סיקח"ח לרובי גזרבעון 20194
               19,206                                    07.80.02.0919,212מפ/ מכרז פומביא.ל.מ. ארגמן בע"מחניותרבעון 20194
               19,170                                    52.50.03.0619,171מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"משיפוץ יומן , תחנת רמלה.רבעון 20194
               18,853                                    07.80.02.4119,152מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
               18,895                                    07.80.02.3119,000מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהכלכלה לחניכיםרבעון 20194



               18,647                                    07.80.02.4118,975מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
               18,962                                    07.80.02.4118,962מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשברבעון 20194
               18,903                                    07.80.02.0118,903הצעות מחיר/מסגרת זמןדהן דומיניק (ביאנקיני)יום גיבושרבעון 20194
               18,866                                    07.80.02.0118,866מפ/ מכרז פומביתיקי ירושלים(2015) בע"ממזוודותרבעון 20194
               10,567                                    07.80.02.4518,837מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מתחזוקת מערכות כיבוי אש מחוז ירבעון 20194
               18,837                                    07.80.02.4618,837הצעות מחיר/מסגרת זמןדגש ציוד ארגונומי.ציוד ארגונומירבעון 20194
               18,796                                    07.80.02.2118,796הצעות מחיר/מסגרת זמןמטווח העיר סחר בינלאומיציוד ללוחםרבעון 20194
               18,781                                    07.80.02.3018,781הצעות מחיר/מסגרת זמןדרור כלי עבודה בע"ממקדחים, זויתן, משורים ומקדחותרבעון 20194
               15,895                                    07.80.02.5718,750מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משירותי הובלה דירה 2020 משוככית איזור ארבעון 20194
               18,708                                    52.50.03.0618,708מפ/ מכרז פומביד"ר בלוך את אינג' סוקלקונסטרוקטורית - פרוייקט תליית מצלמות אבטחה על תרנירבעון 20194
               17,986                                    07.80.02.4118,619מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיותרבעון 20194
               18,352                                    07.80.02.0918,500הכ / התחייבות כספיתהרשות הארצית לכבאות והצלהתשלום אגרות כב"ה בכל הארץרבעון 20194
               18,486                                    07.80.02.5618,486הצעות מחיר/מסגרת זמןעמוס גזית בע"מגלאי חד גזירבעון 20194
               18,457                                    07.80.02.0118,457מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעמתשורות עבור אירוח גורמי חוץרבעון 20194
               18,427                                    07.80.02.4118,428מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               18,328                                    07.80.02.4118,400מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
               18,332                                    07.80.02.4118,400מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
               18,400                                    07.80.02.1118,400הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרשמיכותרבעון 20194
               18,611                                    07.80.02.3118,373מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון תחנת חדרהרבעון 20194
               18,359                                    07.80.02.4118,358מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
               18,299                                    07.80.02.2518,299הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיקה שיווק ציוד עזרה ראשונהציוד רפואי חירוםרבעון 20194
               17,797                                    07.80.02.4118,264מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               18,252                                    07.80.02.3118,252הצעות מחיר/מסגרת זמןגני חברון - פיתוח ואחזקת גינות בע"מגיזום עצים ושיחים לאורך גדר ביטחון חברוןרבעון 20194
               18,252                                    07.80.02.2518,252הצעות מחיר/מסגרת זמןעלה שרותי אקולוגיה בע"מריקון מיכל מתזיותרבעון 20194
               18,217                                    07.80.02.4618,217פו/ פטור ועדהח.ב.א. סוכנויות בע"מערכה לזימון זירהרבעון 20194
               18,217                                    07.80.02.2218,217מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסות מחוז מרכזרבעון 20194
               18,203                                    07.80.02.5418,203מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה לטקס שחם חרדירבעון 20194
               18,134                                    07.80.02.0118,135הצעות מחיר/מסגרת זמןארוך לימור-אינספייר הפקת אירועיםסיור לימודי תחנת נתניהרבעון 20194
               18,035                                    07.80.02.5718,035מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' חפירה לצורך הקמת תשתיות מגרבעון 20194
               18,026                                    07.80.02.4118,026מס/ מכרז סגורקומפיוטר סי דאטה בע"מרשיון לתוכנה ESD VMWARAרבעון 20194
               18,018                                    07.80.02.0118,018הצעות מחיר/מסגרת זמןגיל אברהם מעשה מחשבתסדנאותרבעון 20194
               18,002                                    07.80.02.3118,002הצעות מחיר/מסגרת זמןגומא המרכז הישראלי לגישור ואימוןקורס גישוררבעון 20194
               17,930                                    07.80.02.3118,000פו/ פטור ועדהצוויביל רםשרותים ווטרנריםרבעון 20194
               18,000                                    07.80.02.6718,000פמ/ פטור מרו"מאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעביצוע מערך מצלמות, הגבהת גדר והצללת רכב ממותקןרבעון 20194
                  9,000                                    52.50.01.2018,000מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירהרשאה 2020-תחנת טבריהרבעון 20194
               17,015                                    07.80.02.5318,000פו/ פטור ועדהיד ושםסיור מודרךרבעון 20194
               18,000                                    52.50.03.0618,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשחל בטיחות ואיכות הסביבהסקר ביטוחיםרבעון 20194
               18,000                                    07.80.02.3118,000פו/ פטור ועדהמי-דן מעיןחומר נגד זבוביםרבעון 20194
               17,927                                    52.50.03.0617,927מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"משיפוץ צנרת מים בבת יםרבעון 20194
               17,901                                    07.80.02.3017,901הצעות מחיר/מסגרת זמןרותם בטיחות בע"מגלאי חד גזירבעון 20194
               17,851                                    07.80.02.4617,851הצעות מחיר/מסגרת זמןספרותק  תרבות ישראליתספרות מקצועיתרבעון 20194
               17,755                                    07.80.02.0117,755מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
               17,726                                    07.80.02.4517,726הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"מלוקריםרבעון 20194
               17,692                                    07.80.02.0917,700מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' תחזוקה בבסיס מג"ב חרישרבעון 20194
               17,726                                    07.80.02.0117,690מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)טפטים לחדר אוכל מטא"ררבעון 20194
               17,690                                    07.80.02.3117,690מפ/ מכרז פומביאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"ממתפ"ארבעון 20194
               17,354                                    07.80.02.4117,664מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
               17,885                                    07.80.02.4117,657מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון זי"ט ימר מרכז רמלהרבעון 20194
               17,027                                    07.80.02.4117,652מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיות עבור מתחם מגורים חדש יחרבעון 20194
               17,550                                    07.80.02.4617,550הצעות מחיר/מסגרת זמןבצעד קדימה בע"ממחברות רישום לקציני בטיחותרבעון 20194
               17,550                                    52.50.03.0617,550מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש ראוטרים עבור מגזר ערבירבעון 20194
                  7,500                                    07.80.02.0117,501הצעות מחיר/מסגרת זמןיאיר בורגרס ברכיבודרבעון 20194
               17,500                                    07.80.02.0117,500הצעות מחיר/מסגרת זמןסקיצה אירועים וקטרינג בע"ממגשי אירוח ערב זוגירבעון 20194
               13,426                                    52.50.01.0517,500מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהובלה מרחב שומרון חדשרבעון 20194
               17,486                                    07.80.02.3117,486הצעות מחיר/מסגרת זמןר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ותיק כלבןרבעון 20194
               17,476                                    52.50.01.0517,476מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמותרבעון 20194
               17,433                                    07.80.02.5717,433מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20194
               16,316                                    07.80.02.4117,430מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
               17,409                                    07.80.02.5117,409מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מייעוץ לשינויים במבנים ולעב' רבעון 20194
               17,378                                    07.80.02.4117,378הצעות מחיר/מסגרת זמןביטק אלקטרוניקה בע"מתוכנהרבעון 20194
               17,375                                    07.80.02.2917,375הצעות מחיר/מסגרת זמןמייז גלובל קולסוטניגסדנארבעון 20194
               16,629                                    52.50.01.0517,365מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מביצוע פרויקט הקמת תחנת טייבהרבעון 20194
               17,300                                    07.80.02.4517,300פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
               16,638                                    07.80.02.4117,300מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20194
               16,928                                    52.50.01.2017,279מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור שיטור ימי כנרתרבעון 20194
               17,250                                    07.80.02.1117,250הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרמיטות קומתיים מג"ב בית נטופהרבעון 20194
               16,648                                    07.80.02.4517,195מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלשיפוץ מטבחון יח' המעבריםרבעון 20194
               14,968                                    07.80.02.5317,180מפ/ מכרז פומביעמותת עמ"ךטיפולים נשפיים לשוטרים אזור דרוםרבעון 20194
               17,141                                    52.50.01.2017,141מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום מרחב דודרבעון 20194
               17,138                                    07.80.02.3117,138מפ/ מכרז פומבינורת איסט טכנולוגיות בע"ממתפ"ארבעון 20194
               15,973                                    07.80.02.4117,100מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
               15,960                                    07.80.02.4117,100מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20194
               17,053                                    07.80.02.5617,053מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מסורק ברקוד אלחוטירבעון 20194
               17,035                                    07.80.02.4517,035הצעות מחיר/מסגרת זמןברקום שיווק והפצה בע"ממצלמותרבעון 20194
               16,453                                    07.80.02.5117,014מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד אקטיבי מטא"ר י-ם רבעון 20194
               17,013                                    07.80.02.0917,013מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים לתחנות מחוז צפוןרבעון 20194
               17,010                                    07.80.02.0917,010מפ/ מכרז פומביגבריאל ממןהחלפת דלת כניסה ראשית מעבדת נשק בניין חדשרבעון 20194
               17,006                                    07.80.02.3117,006הצעות מחיר/מסגרת זמןלפידות ציוד ייעודי בע"מרתמת גלישה למחלץרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0117,003הצעות מחיר/מסגרת זמןחמי געשיום גיבוש תחנת חדרהרבעון 20194
               17,000                                    07.80.02.4117,000הצעות מחיר/מסגרת זמןארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"מערכת שליטה לחפ"ק מפקדרבעון 20194
               17,000                                    07.80.02.2517,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכיבוד עבור רווחה חוףרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0117,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי ט.הכרמלרבעון 20194
               16,508                                    52.50.01.2017,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2020.יועץ תנועה לסככת אופנועים יחרבעון 20194
               15,663                                    07.80.02.5717,000מפ/ מכרז פומביזירוקס ישראלשכירת מכונות צילוםרבעון 20194
               16,998                                    07.80.02.4516,998מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסות עבור מחוז צפוןרבעון 20194
               16,965                                    07.80.02.2516,965הצעות מחיר/מסגרת זמןוי.אס.אמ תקשורת בע"מסרטון הדרכהרבעון 20194
               16,895                                    07.80.02.0916,895מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות בנושא אחזקת חשמל במכמרבעון 20194
               16,848                                    07.80.02.3116,848מפ/ מכרז פומביאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מברכיות ליחידות מיוחדותרבעון 20194
               16,848                                    07.80.02.2916,848פו/ פטור ועדהברסון סיגלהדרכות ק' רווחהרבעון 20194
               16,848                                    52.50.01.0416,848מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
               16,848                                    07.80.02.0116,848מפ/ מכרז פומביאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מבירכיותרבעון 20194
               16,590                                    52.50.03.0616,840מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
               16,836                                    07.80.02.0116,836מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20194



               16,555                                    07.80.02.4016,826מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםפתיחת שני אתרים - אצטדיון בלומפילדרבעון 20194
               16,813                                    07.80.02.3016,813פו/ פטור ועדהנובו דר בע"מפיתוח מערכת שיקוףרבעון 20194
               16,802                                    07.80.02.4516,802הצעות מחיר/מסגרת זמןפוטו סטודיו ניסיםציודרבעון 20194
               16,766                                    07.80.02.2716,766מכרז בט"פתים נטקוםמערכת אכיפה אלקטרונית אוטומטיתרבעון 20194
               11,296                                    07.80.01.5416,752חה / חוזה המשכינרקיס גל הסעות בע"מנסיעות שוטריםרבעון 20194
                     -                                    52.50.01.0516,737הצעות מחיר/מסגרת זמןמרום אפ.גי.פי. יבוא ושימעמד לדגל קונוס עבור מחוז חוףרבעון 20194
               16,731                                    07.80.02.0116,731מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מארוחת בוקר וצהריים בכנס סיכום שנתירבעון 20194
               16,240                                    07.80.02.5716,728מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהפרידה מפורשי החשבותרבעון 20194
                  8,307                                    07.80.01.5416,614חה / חוזה המשכימ. א. גולןנסיעות שוטריםרבעון 20194
               16,604                                    07.80.02.2716,604מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' בינוי בחדר שרוף מג"ב איילרבעון 20194
               16,373                                    52.50.03.0616,600מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
               16,595                                    07.80.02.4516,595הצעות מחיר/מסגרת זמןאבי אביסדוןפיילוט קרב מגערבעון 20194
               16,557                                    07.80.02.0116,557הצעות מחיר/מסגרת זמןהשטיח המעופף בע"מסיור לימודי תחנת רחובותרבעון 20194
               15,989                                    07.80.02.4116,556מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשבי ניידרבעון 20194
               16,499                                    07.80.02.2516,499פו/ פטור ועדהג'ון ברייס הדרכה בע"מקורס סאפרבעון 20194
               16,497                                    07.80.02.4116,497מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מרכש אוזניות בלוטוס לקסדהרבעון 20194
               16,206                                    52.50.03.0616,488מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
               16,450                                    07.80.02.4616,450הצעות מחיר/מסגרת זמןיפרח דוידי- איי קמפמדחס לאופנוערבעון 20194
               16,403                                    07.80.02.4116,403הצעות מחיר/מסגרת זמןפרינטלנד בע"מרכש ציוד נילווה+מסכיםרבעון 20194
               16,380                                    07.80.02.0116,380הצעות מחיר/מסגרת זמןדהן דומיניק (ביאנקיני)פעילותרבעון 20194
               16,322                                    07.80.02.0916,322מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"מטיפול תקופתי בגנראטוררבעון 20194
                     -                                    07.80.02.4516,300פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
               16,299                                    07.80.02.0916,300מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' תחזוקה בחשמל מחוז צפוןרבעון 20194
               16,251                                    07.80.02.0116,251מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעמתשורות עבור אירוח גורמי חוץרבעון 20194
               15,941                                    52.50.03.0616,250מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
               16,230                                    07.80.02.4116,230הצעות מחיר/מסגרת זמןמעגל סגור בעמרכש תוכנהרבעון 20194
               16,199                                    07.80.02.4116,199מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
               16,199                                    07.80.02.4116,199מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
                  6,150                                    07.80.02.4516,153פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
               16,146                                    07.80.02.0116,146הצעות מחיר/מסגרת זמןמייז גלובל קולסוטניגסדנת מנהיגות בטבע - משלחת המבורגרבעון 20194
               16,146                                    52.50.01.0816,146מפ/ מכרז פומבישעיה אברהם  ו / או אפרתאוגרי וידאורבעון 20194
               16,100                                    07.80.02.4516,100הצעות מחיר/מסגרת זמןאסידוס קייטרינג בע"מכיבוד לכנסרבעון 20194
               16,023                                    07.80.02.3116,100הכ / התחייבות כספיתמ. א. הגלבועאבטחתרבעון 20194
               16,090                                    52.50.01.0316,090מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
               16,333                                    07.80.02.2116,076מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןציפות לאפודרבעון 20194
               10,156                                    07.80.02.0116,034מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברי מתנה - יחידות ותחנות מחוז חוףרבעון 20194
               16,000                                    07.80.02.0916,000הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן יורם /אילנהשירותי הדברה במחוז חוףרבעון 20194
               16,000                                    07.80.02.4516,000פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת ציוד לארועים / אוהלים עבור טירוני מגרבעון 20194
               16,000                                    52.50.01.2016,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור שיפוץ יחברבעון 20194
               16,000                                    07.80.02.2916,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת טרה קוטה בע"משרותי אירוחרבעון 20194
               15,992                                    07.80.02.0915,996הצעות מחיר/מסגרת זמןרקורד תעשיות פלסטיקה בע"ממחסן גינה לימררבעון 20194
                  1,638                                    07.80.02.0115,975הצעות מחיר/מסגרת זמןהמכון למורשת בן גוריוןסדנארבעון 20194
               15,762                                    52.50.03.0615,960מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
               15,912                                    07.80.02.0115,912הצעות מחיר/מסגרת זמןאדוויס נכסי איכות בע"מעבור סדנאות משקים קהילת יוצאי אתיופיהרבעון 20194
               15,892                                    07.80.02.2515,892הצעות מחיר/מסגרת זמןקיבוץ מעגן מיכאלסדנת OTDרבעון 20194
               15,921                                    07.80.02.0915,879מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מבדיקה טרמוגרפית ללוחות חשמלרבעון 20194
               15,813                                    07.80.02.2715,813אא/ אישור אוצראלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעמילוי מיכלי כיבוי בתחנת נהריהרבעון 20194
                  5,265                                    07.80.02.5515,795מפ/ מכרז פומבימר טלקום בע"מתרניםרבעון 20194
               15,745                                    07.80.02.3015,754הצעות מחיר/מסגרת זמןדאון ווינד בע"מהפעלת רחפן פעילות מבצעיתרבעון 20194
               15,713                                    07.80.02.4515,713מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמה ממונעת ניידתרבעון 20194
               15,710                                    52.50.01.2015,710מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלהרשאה 2020-תכנון חשמל יחרבעון 20194
               15,696                                    52.50.03.0615,696מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור נצרתרבעון 20194
                  2,280                                    07.80.02.4015,690מפ/ מכרז פומביא.א. יבוא ושיווק בע"מרכש עבור מעבדהרבעון 20194
               15,680                                    07.80.02.4115,680מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשברבעון 20194
               15,616                                    52.50.01.0515,616מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות עבור מתנדבים מחוז חוףרבעון 20194
               15,496                                    07.80.02.4115,590מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
               15,347                                    07.80.02.4115,590מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
               15,616                                    07.80.02.2215,584מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)רכש מדבקות עבור יח' קשתרבעון 20194
               15,072                                    07.80.02.4115,547מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20194
               15,540                                    07.80.02.0115,540הצעות מחיר/מסגרת זמןאורטל תיירות ונופש בע"מסיור לימודי מג'ד אל כרוםרבעון 20194
               15,514                                    07.80.02.0115,514הצעות מחיר/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שיסדנא עבור ספק מורחברבעון 20194
               15,500                                    52.50.03.0615,500מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל לתשתית למצלמות במכמרבעון 20194
               15,272                                    52.50.01.2015,500מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלהרשאה 2020-עב' סדנא שברבעון 20194
               15,466                                    07.80.02.5015,466מפ/ מכרז פומבידי וי דיגיטל ויז'ן בע"מציוד נלווה למצלמותרבעון 20194
               14,040                                    07.80.02.5615,444הצעות מחיר/מסגרת זמןנץ מהנדסיםבדיקות מימשה,אביזרי הרמה וקולט אויר לספינותרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0115,300פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםיום יחידהרבעון 20194
               15,239                                    07.80.02.3115,239המ/ הצעת מחירמאיפורם בע"מנרתיק בדרבעון 20194
               14,389                                    52.50.03.0615,233מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש ושירות לשרתיםרבעון 20194
               15,233                                    07.80.02.0915,233מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום מחוז שרבעון 20194
               15,216                                    07.80.02.2115,216המ/ הצעת מחיראם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מחגורותרבעון 20194
               15,210                                    07.80.02.2515,210הצעות מחיר/מסגרת זמןערן אולניקסדנאותרבעון 20194
               15,210                                    07.80.02.3115,210מפ/ מכרז פומביהפיגרףגביעיםרבעון 20194
               15,200                                    07.80.02.4515,200מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש עבור יח' השטחרבעון 20194
               15,177                                    52.50.03.0615,177מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון ופיקוח בתחום הקונסטרוקציה חבלה מרחב דודרבעון 20194
               15,163                                    07.80.02.2515,163הצעות מחיר/מסגרת זמןפישר תעשיות פרמצבטיות בע"מציוד חיטוירבעון 20194
               15,153                                    07.80.02.4115,153מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
               15,125                                    52.50.01.2015,125מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"משיפור סביבות עבודה , שדותרבעון 20194
                  5,100                                    07.80.02.4515,100הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר חנו אחזקות בע"מכיבוד חלבירבעון 20194
               15,093                                    07.80.02.2515,093מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהאירוע גמלאי אה"ד + מדכללה לאומית לשוטריםרבעון 20194
               15,033                                    52.50.03.0615,033מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםתכנון אדריכלי יחב"מ מטאר יםרבעון 20194
               15,000                                    07.80.02.0115,030פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי משלטרבעון 20194
               15,102                                    52.50.01.2015,013מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממש"ק ג'לג'וליהרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0115,004מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.4515,001הצעות מחיר/מסגרת זמןיאיר בורגרס ברכיבודרבעון 20194
               15,001                                    52.50.03.0615,001הצעות מחיר/מסגרת זמןקוט-ארטציור גרפיטי מטא"ר רמלהרבעון 20194
               11,851                                    07.80.02.2915,000הכ / התחייבות כספיתביה"ח שער-מנשהכלכלהרבעון 20194
               15,000                                    52.50.01.0515,000פו/ פטור ועדהגדבאן ראמי עומר - מרצהמופע בנושא בטיחותרבעון 20194
               13,286                                    07.80.02.1315,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"ממבצעיםרבעון 20194
               11,941                                    07.80.02.1315,000פו/ פטור ועדההגליל העליון אגודה שיתופית חקלאיתבדיקת בטיחות שנתית (טסטרבעון 20194
                  4,444                                    07.80.02.1315,000פו/ פטור ועדהיוניון רכב תעשייתי בע"מתחזוקה ותיקון מלגזות מתוצרת טויוטהרבעון 20194
               15,000                                    07.80.02.5115,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מסיגנט מטה ארצי י-םרבעון 20194
               15,000                                    52.50.01.0515,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטעמים של יובלסדנה למחוז צפוןרבעון 20194
               14,999                                    07.80.02.0114,999הצעות מחיר/מסגרת זמןהפקות ופרסום אורי רולאפ ושילוט אגשרבעון 20194



               14,988                                    07.80.02.1114,988הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןתעודה, מכתביהרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.2514,985מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגההכשרות נהיגה דו גלגלי מחוז מרכזרבעון 20194
               14,976                                    07.80.02.0114,976הצעות מחיר/מסגרת זמןקל גב סחר בע"משלוקריםרבעון 20194
               14,976                                    07.80.02.0114,976הצעות מחיר/מסגרת זמןיואב לוסטיגסרטוןרבעון 20194
               14,976                                    07.80.02.0914,976הצעות מחיר/מסגרת זמןחנין מרעי-פינת חן סיבה קוסמטיקסגינון וריסוס למרחב גלילרבעון 20194
               14,953                                    07.80.02.4514,953מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                     351                                    07.80.02.0114,882מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מרכש תשורה עבור מדור משקיםרבעון 20194
               13,318                                    07.80.02.5414,781מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעים לסיור לימודירבעון 20194
                     -                                    07.80.02.4514,752הצעות מחיר/מסגרת זמןקיבוץ נעןרצף הפיתוח מחוז מרכז- כנס חונכיםרבעון 20194
               14,742                                    07.80.02.0114,742הצעות מחיר/מסגרת זמןהכל לחייל ולמטייל בע"מציוד ספורטרבעון 20194
               14,742                                    07.80.02.3114,742הצעות מחיר/מסגרת זמןאופק אורות בע"מפנס זויתירבעון 20194
               14,132                                    07.80.02.0914,736מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"מהרשאה2020 -שאיבות בורות ביוב מחוז ירבעון 20194
               14,721                                    07.80.02.3114,721מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסות עבור מחוז צפוןרבעון 20194
               14,709                                    07.80.02.5114,716מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירשירותי יעוץ ותכנון עבור דמ"ש ררבעון 20194
               14,679                                    07.80.02.3114,679המ/ הצעת מחיראם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מחגורותרבעון 20194
               14,672                                    07.80.02.4514,672מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"משכירת שירותי במהרבעון 20194
               14,112                                    07.80.02.4114,611מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשב נייחרבעון 20194
               14,112                                    07.80.02.4114,611מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשביםרבעון 20194
               14,032                                    52.50.01.2014,611מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               14,629                                    52.50.01.2014,600מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)עיצוב בהדרכה מרכזרבעון 20194
               14,581                                    07.80.02.4514,581הצעות מחיר/מסגרת זמןהשטיח המעופף בע"מסיור לימודירבעון 20194
               14,578                                    07.80.02.2514,578מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20194
               14,540                                    07.80.02.2514,540מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכנס נפגעי חיילרבעון 20194
               13,265                                    52.50.01.2014,534מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהקמת תחנת מודיעין-רבעון 20194
               14,695                                    07.80.02.2714,484מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתשדרוג ותחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20194
               14,480                                    07.80.02.4614,480הצעות מחיר/מסגרת זמןהמוסד לבטיחות ולגיהותספרות מקצועית בנושאי בטיחותרבעון 20194
               14,474                                    52.50.01.0514,474מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהציוד תפעולירבעון 20194
               14,455                                    52.50.03.0614,420מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מעבודות חשמל בחברוןרבעון 20194
               14,419                                    07.80.02.4114,419מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
               13,738                                    52.50.01.0814,417מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20194
               10,656                                    52.50.01.2014,400מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהעברת יחידות מחוז מרכזרבעון 20194
               14,400                                    07.80.02.4114,400מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               14,379                                    52.50.01.0514,379מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכיבוד עבור ערב הוקרה למתנדבי מחוז חוףרבעון 20194
               14,368                                    07.80.02.9614,368חה / חוזה המשכיקרנות השוטריםתפעול נעוריםרבעון 20194
               14,333                                    07.80.02.2714,333אא/ אישור אוצראלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתיקון מחסום בתחנת משטרה מחוז חוףרבעון 20194
               14,328                                    07.80.02.4514,328מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןרכש גופי תאורה עבור משטח קרוספיט במכמרבעון 20194
               14,508                                    07.80.02.0114,308מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסהזמנת ציוד משקי תחנת שפרעם ומחוז צפוןרבעון 20194
                  4,341                                    07.80.02.0114,302מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות - יחידות ותחנת מחוז חוףרבעון 20194
               14,297                                    07.80.02.4514,297מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מרכש אוזניות בלוטוס לקסדהרבעון 20194
               14,232                                    07.80.02.2514,232מפ/ מכרז פומבינאומבורג ודרורי בע"מרכש תשורות - תוה"ד.רבעון 20194
               14,162                                    52.50.01.2014,162מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים חדר כושר מטה מחוז שרבעון 20194
               14,126                                    52.50.01.2014,127מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צהחלפת חיפוי פרגולה מרחב שרוןרבעון 20194
               13,412                                    52.50.01.2014,068מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחוז מרכז - מרחב שפלהרבעון 20194
               14,040                                    07.80.02.0114,040הצעות מחיר/מסגרת זמןגאגא בוקינגהופעת אומן בכנס ספכ מחוז צפוןרבעון 20194
               14,039                                    52.50.01.0814,039מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20194
               14,039                                    52.50.01.0614,039מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
                  9,487                                    07.80.02.5614,008מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגליניקוי שטח השומרוני הטוברבעון 20194
                     -                                    07.80.02.4514,004הצעות מחיר/מסגרת זמןאולמי טאג' מאהאל בע"מארוחת צהריים עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  9,420                                    07.80.02.5414,000מנ/ מנהל הרכשאגד הסעים בע"מהיסעים לסיור לימודירבעון 20194
               14,401                                    07.80.02.2914,000מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתערכות כיבוד מחוז צפוןרבעון 20194
               14,000                                    07.80.02.0114,000הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ש. פאן אירועים בע"מכלכלה אגשרבעון 20194
               13,970                                    07.80.02.4513,970הצעות מחיר/מסגרת זמןאורטל תיירות ונופש בע"מסיור לימודי טכנולוגיותרבעון 20194
               13,947                                    07.80.02.2513,947פו/ פטור ועדהמור קול הגברה ותאורה בע"מהגברהרבעון 20194
               13,899                                    52.50.01.2013,899מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6113,842מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 2 קטנועיםרבעון 20194
               13,563                                    52.50.01.0613,823מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20194
               13,814                                    07.80.02.4513,814מח/ מכרז חשכ"לצילומעתיק בעמרכש מדפסת+טונריםרבעון 20194
               11,293                                    07.80.02.5413,780מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהיסעים לסיור לימודירבעון 20194
               13,304                                    52.50.03.0613,749מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותנקודת שוהם תשתיות - רשימה רבעון 20194
               13,719                                    07.80.02.4113,719הצעות מחיר/מסגרת זמןמאגרי תוכנה בע"מרכש תוכנהרבעון 20194
               13,689                                    07.80.02.0213,689הצעות מחיר/מסגרת זמןיונידרס תדמית בעמחצאיות בייצור מיוחדרבעון 20194
               13,689                                    07.80.02.3113,689מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מרכש עבור קהילת יוצאי אתיופיהרבעון 20194
               13,689                                    07.80.04.8113,689הצעות מחיר/מסגרת זמןגולדן קראון תיירות בע"מקרן החילוטרבעון 20194
                  9,009                                    07.80.02.3113,636הצעות מחיר/מסגרת זמןרם מחקר ופיתוח זיווד אלקטרוני בע"ממגיני הוקרהרבעון 20194
               13,632                                    52.50.01.2013,632מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהחלפת דלתות אג"מ מרכזרבעון 20194
               13,600                                    52.50.01.0513,600הצעות מחיר/מסגרת זמןטעמים של יובלסדנא למחוז צפוןרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.4513,572הצעות מחיר/מסגרת זמןוידאוסטמצלמותרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0113,541הצעות מחיר/מסגרת זמןנועה הבית לאירועיםערב גיבוש מרחב שפלהרבעון 20194
               13,249                                    52.50.03.0613,500מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
               13,499                                    52.50.01.0513,499הצעות מחיר/מסגרת זמןרשת בית התינוק בע"מקסדות בטיחות עבור תחנת באקהרבעון 20194
               13,497                                    07.80.02.4513,497מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור חדר אמרבעון 20194
               13,490                                    07.80.02.5413,490פו/ פטור ועדהטל פארם בע"משירותי טלויזיהרבעון 20194
               13,397                                    52.50.03.0613,472מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
               13,175                                    52.50.01.2013,472מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
               13,462                                    07.80.02.0113,462הצעות מחיר/מסגרת זמןמאגרי תוכנה בע"מרכש תוכנהרבעון 20194
               13,439                                    07.80.02.3113,439מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמשורי כוס וכפפותרבעון 20194
               13,398                                    07.80.02.3113,398מפ/ מכרז פומביר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ואולריםרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0113,370הצעות מחיר/מסגרת זמןשיר וזמר בצפון בע"משימוש במקום עבור תחנת א.רבעון 20194
               13,387                                    07.80.02.2913,361מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקותרבעון 20194
               13,261                                    07.80.02.0913,261מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמההרשאה 2020-עב' תחזוקה -רבעון 20194
               13,195                                    07.80.02.4613,221מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20194
               13,198                                    07.80.02.3113,198מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מרכש אוזניות בלוטוס לקסדהרבעון 20194
               13,197                                    07.80.02.2513,197הצעות מחיר/מסגרת זמןספרותק  תרבות ישראליתספרות מקצועיתרבעון 20194
               13,161                                    07.80.02.2513,161הצעות מחיר/מסגרת זמןהתיאטרון הלאומי הבימה בע"מאירוע גימלאים ופצועי החילרבעון 20194
               13,110                                    52.50.03.0613,110מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףדלתות עץ עבור ימת"א שרוןרבעון 20194
               13,104                                    07.80.02.2513,104הצעות מחיר/מסגרת זמןדי תיאטרו - די קסטרו אריאלסדנת תשאול מחזור ג'רבעון 20194
               13,104                                    07.80.02.0113,104הצעות מחיר/מסגרת זמןדוגו אומנים ומופעים בע"ממופע עבור תחנת חיפהרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.3113,001הצעות מחיר/מסגרת זמןאי. בי. אי קומרס- יניב יאירסולם טלסקופי ליחידות חילוץרבעון 20194
               13,000                                    07.80.02.5113,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מהנגשת מבנים-תחנת שפטרבעון 20194
               13,000                                    07.80.02.0113,000המ/ הצעת מחירנחשולים קיט ונופש בע"מרווחהרבעון 20194
               12,491                                    52.50.01.2012,996מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרשיונותרבעון 20194
               12,514                                    07.80.02.0412,988מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתארוחת צהריים+ כיבוד למרחב שומרוןרבעון 20194
               13,141                                    52.50.03.0612,972מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מיחידת חבלה נמל אשדודרבעון 20194



               13,125                                    07.80.02.0112,971מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט תחנת שפרעםרבעון 20194
               12,966                                    07.80.02.0912,966מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מתחזוקת מערכות כיבוי אש מערך אוירי בסיס חצרים ובסיסרבעון 20194
               12,806                                    52.50.03.0612,960מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
               12,917                                    07.80.02.2912,917הצעות מחיר/מסגרת זמןישרוטל ניהול מלונות בע"מלינהרבעון 20194
               12,915                                    07.80.02.0112,915מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהיום השוטר גלילותרבעון 20194
               12,478                                    52.50.03.0612,909מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרשימה 8 + רשימה 9 - עדכון תקנה רבעון 20194
               12,898                                    07.80.02.2512,898הצעות מחיר/מסגרת זמןלהב נשק תחמושת וציוד ביטחונירכש   תותבים  אקדחים + 16רבעון 20194
               13,042                                    07.80.02.0112,888מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור מחוז צפוןרבעון 20194
               12,870                                    07.80.02.1712,870הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון מגדלות- הרברט סמואלאירוח כנסרבעון 20194
               12,844                                    52.50.01.0512,844הצעות מחיר/מסגרת זמןאשת ארגון שרותי תירותלינה ע"ב חצי פנסיוןרבעון 20194
               12,609                                    52.50.03.0612,815מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםמערכת אפולו - מתקני טל"י בטרבעון 20194
               12,800                                    07.80.02.2212,800מפ/ מכרז פומביא.ל.מ. ארגמן בע"מחניותרבעון 20194
               12,800                                    07.80.02.3112,800מפ/ מכרז פומבייוגנד פוטו וידאו בע"מציוד צילוםרבעון 20194
               12,408                                    07.80.02.4112,790מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               12,527                                    07.80.02.4112,785מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               12,254                                    07.80.02.4112,785מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               12,750                                    07.80.02.0912,753פו/ פטור ועדהבית קפה אל - דייעה 2012 בע"משירות חניה - תחנת באקהרבעון 20194
               12,813                                    52.50.01.2012,738מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממרחב דן- הרחבה (חד"כ)רבעון 20194
               12,695                                    07.80.02.4112,695מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמת רשתרבעון 20194
               12,689                                    07.80.02.4112,689מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
               12,096                                    07.80.02.4112,689מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשב נייחרבעון 20194
               12,652                                    52.50.03.0612,652מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               12,650                                    07.80.02.0112,650מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמחסן גינהרבעון 20194
                  6,657                                    07.80.02.0112,648מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות יחידות מחוז מרכזרבעון 20194
               12,636                                    07.80.02.4512,636הצעות מחיר/מסגרת זמןשרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלי קונוס ללהברבעון 20194
               12,636                                    52.50.03.0612,636הצעות מחיר/מסגרת זמןמתל פתרונות מחשוב מתקדמיםרכש תוכנהרבעון 20194
               12,636                                    07.80.02.3112,636הצעות מחיר/מסגרת זמןבנדא מגנטיק בעמסוללות לרחפןרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0112,605המ/ הצעת מחירגמלים ג.ג. בע"משכירת אולםרבעון 20194
               12,600                                    52.50.03.0612,600מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית יומן תחנת חיפהרבעון 20194
               12,705                                    07.80.02.4512,566מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחים כחולים לאימוניםרבעון 20194
               12,522                                    52.50.01.0512,522מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון אינסטלציה , מגורים מכמרבעון 20194
               10,998                                    07.80.02.0112,513מפ/ מכרז פומביבתי קולנוע תאטראות בע"ממתפ"ארבעון 20194
               12,511                                    07.80.02.2512,511הצעות מחיר/מסגרת זמןזיו גלעדהנחיית סדנהרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0112,503פו/ פטור ועדהדוגו אומנים ומופעים בע"ממופע עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  2,500                                    07.80.02.0112,500הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר חנו אחזקות בע"מכיבוד חלבירבעון 20194
                  3,185                                    07.80.02.1312,467מפ/ מכרז פומביי.א.י.מ שרותים לרכב ונכסים בע"מתחזוקת פר תיקון "י.א.י.מ" -קלנועית ביטחון רבעון 20194
               12,224                                    07.80.02.4112,417מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
                  2,483                                    52.50.01.2012,417מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירהרשאה 2020- תכנון פריסה כללירבעון 20194
               12,409                                    07.80.02.0912,409הצעות מחיר/מסגרת זמןצור הדברההרחקת יונים מערך אווירירבעון 20194
               12,399                                    07.80.02.3112,399הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס משכן בע"מהדפסה מדור הכשרותרבעון 20194
               12,390                                    07.80.02.3112,390המ/ הצעת מחירעל הגג הרצליה בע"מיום עיון קהילהרבעון 20194
               12,381                                    52.50.01.2012,383מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מבטיחות בית השוטר ת"ארבעון 20194
               12,550                                    07.80.02.4112,355מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכיםרבעון 20194
               12,343                                    07.80.02.4112,344מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
               11,871                                    07.80.02.2912,308המ/ הצעת מחירDORON OBERHANDמתורגמן משלחת ברקרבעון 20194
               12,301                                    52.50.01.2012,301מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               12,169                                    07.80.02.4112,286מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
               12,416                                    07.80.02.4012,258מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מבקרות כניסה יחידה 33 גבעוןרבעון 20194
               12,250                                    07.80.02.4512,250הצעות מחיר/מסגרת זמןד.מ. 3000 הנדסה בע"מבורר מיתוג אלקטרונירבעון 20194
               12,228                                    07.80.02.5112,228מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון מיזוג אויר  מאגר ט.א.מטארבעון 20194
               12,203                                    07.80.02.3112,203הצעות מחיר/מסגרת זמןפולאריס סולושיינס בע"מהסוואה למגברבעון 20194
               12,198                                    07.80.02.2512,198הצעות מחיר/מסגרת זמןמולאייב גדעון ( אלוף ספורט )ציוד ספורט עבור מחוז חוףרבעון 20194
               12,187                                    52.50.03.0612,187מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים לחמ"ל ימ"ר מחוז צפוןרבעון 20194
               12,168                                    07.80.02.4512,168הצעות מחיר/מסגרת זמןברקום שיווק והפצה בע"ממצלמהרבעון 20194
               12,048                                    07.80.02.3012,047מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשברבעון 20194
               12,026                                    07.80.02.0912,039מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות חשמל לתחזוקה בבסיס איילרבעון 20194
               12,029                                    52.50.03.0612,029מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמטווחיםרבעון 20194
               12,001                                    07.80.02.0112,001הצעות מחיר/מסגרת זמןטופ שואו הפקות בע"מאומן לשחם חרדירבעון 20194
               12,000                                    07.80.02.0112,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעטיה רודדסדנהרבעון 20194
               12,000                                    07.80.02.0112,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעטיה רודדסדנה עבור מחלקת תפעולרבעון 20194
               12,000                                    52.50.01.0512,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת טרה קוטה בע"מסיור לימודי תחנת קאסםרבעון 20194
               11,976                                    07.80.02.0112,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה ביום עיון ערכיםרבעון 20194
               12,000                                    07.80.02.0112,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהגל הנכון (ע"ר)פעילות לנערים בסיכון קאסםרבעון 20194
               12,000                                    52.50.01.2012,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל עבור מחשבים למצלמות גוף טירת הכרמלרבעון 20194
               12,000                                    07.80.02.0112,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסטימצקי בע"מספרים מחוז צפוןרבעון 20194
               10,179                                    07.80.02.2511,900מפ/ מכרז פומביבתי קולנוע תאטראות בע"מאירוע משפחות שכולותרבעון 20194
               11,879                                    52.50.01.0811,879מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
               11,879                                    52.50.01.0411,879מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
               11,879                                    07.80.02.4111,879מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
               11,876                                    07.80.02.4111,876מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשברבעון 20194
               11,876                                    07.80.02.4111,876מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמקינטושרבעון 20194
               11,875                                    07.80.02.4511,876מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מחלקי התקנהרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.6111,865מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה סופרברבעון 20194
               11,840                                    07.80.02.4511,840מפ/ מכרז פומביבתי קולנוע תאטראות בע"מהקרנת סרטרבעון 20194
               10,936                                    07.80.02.5411,836פו/ פטור ועדהמלון ספא כנען/קופת חוליםאגרת קופת חוליםרבעון 20194
               11,968                                    07.80.02.4511,828מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט משרדי מחוז מרכזרבעון 20194
               11,816                                    07.80.02.0111,816הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ד הבגלב של סבא מרקו בע"מקייטרינג עבור תחנת זבולוןרבעון 20194
               12,075                                    07.80.02.3111,802מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט חטיבת האבטחהרבעון 20194
               11,768                                    52.50.01.2011,780מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון מיזוג אויר משל"ט חוףרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.4011,751מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתיקוני שבר במערכות אבטחהרבעון 20194
               11,644                                    07.80.02.4511,750מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
               11,747                                    07.80.02.3111,747הצעות מחיר/מסגרת זמןד.פ. המרכז הישראלי לשילוטהתקנת שלטים במשקים מחוז מרכזרבעון 20194
               11,707                                    07.80.02.0911,707מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףהחלפת דלתות בבית דגן.רבעון 20194
               11,700                                    07.80.02.0111,700הצעות מחיר/מסגרת זמןזמן בישול - אודי שלומיסדנת בישול ויום עיוןרבעון 20194
               11,700                                    07.80.02.3111,700מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןתיקון אפודיםרבעון 20194
                  3,200                                    07.80.02.5311,700הכ / התחייבות כספיתענבל חברה לביטוח בע"מקורס דיני מכרזים ויו"ר מכרזיםרבעון 20194
                  5,205                                    07.80.02.5611,700פו/ פטור ועדהרונן דניאלמתן שירות ווטרינרירבעון 20194
               11,700                                    52.50.03.0611,700מש/ מכרז שב"סרולן בע"ממבנה שירותים קל עבור משמר איילוןרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0111,693פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מרחב נתב"גרבעון 20194
               11,408                                    07.80.02.3111,688המ/ הצעת מחיראופק אורות בע"מבלון תאורהרבעון 20194
               11,486                                    07.80.02.4511,684מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
               11,644                                    07.80.02.4511,646מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מהתקנת גדר יהודה בבסיס מטה מגברבעון 20194
               12,902                                    07.80.02.0911,646מפ/ מכרז פומביטי אנד אם שירותי ניקיוןניקיון נהללרבעון 20194



               11,606                                    07.80.02.4111,606מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מחלקי התקנהרבעון 20194
               11,583                                    07.80.02.1011,583פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"מתחזוקת מערכת הפצת הודעות ורבעון 20194
               11,583                                    07.80.02.2511,583הצעות מחיר/מסגרת זמןוויטבורד ביזנס דיזיין בע"מסדנה חשיבתיתרבעון 20194
               11,583                                    07.80.02.0111,583הצעות מחיר/מסגרת זמןוויטבורד ביזנס דיזיין בע"מסדנה חשיבתיתרבעון 20194
               11,570                                    07.80.02.0111,570מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהסרטרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.4511,506הצעות מחיר/מסגרת זמןמועדון הגריי בע"מערב בני זוג ימ"ר מרכזרבעון 20194
               11,503                                    52.50.01.2011,503מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתביעות זבולון השלמהרבעון 20194
               11,500                                    07.80.02.2511,500מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהסרטרבעון 20194
               11,494                                    52.50.01.2011,494מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2020- פרויקטי קיום מברבעון 20194
               11,489                                    07.80.02.4511,489מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממחברת+תג קשיח- תפעול ייעודי למרחב שומרוןרבעון 20194
               11,474                                    07.80.02.4511,474מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מרכש מגשרים לימ"מרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.1711,466הצעות מחיר/מסגרת זמןאידאה פיתוח עסקי וחברתי בע"מסדנא- חשיבה יצירתיתרבעון 20194
               11,412                                    07.80.02.3111,412מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהארגזים, חוצצים, ארון ומוט תלייהרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.4011,343פו/ פטור ועדהב.א.מיקרוגלים בעמתיקונים למשדררבעון 20194
               11,442                                    07.80.02.4111,295מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכת טמ"ס לבניין אטו"ב הר חוצביםרבעון 20194
               10,900                                    52.50.01.2011,256מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהרשאה 2020- תכנון פריסה כללירבעון 20194
               11,248                                    52.50.01.2011,248מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"משירותי ייעוץ עבור כיתות לימוד במכמרבעון 20194
               11,232                                    07.80.02.3111,232הצעות מחיר/מסגרת זמןדרך הים שייט חיפה  בע"מספרות מקצועית לשיטור הימירבעון 20194
               10,851                                    52.50.01.2011,148מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2020-שירותי העתקות והדפסות פרויקט אילתרבעון 20194
               10,958                                    07.80.02.4511,137מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש מטריצה 8*8 לימ"מרבעון 20194
               11,115                                    07.80.02.2911,115הצעות מחיר/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאהרבעון 20194
                  9,977                                    07.80.02.5411,115מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההסעיםרבעון 20194
               11,115                                    07.80.02.2511,115הצעות מחיר/מסגרת זמןרון בן דורסדנת OTDרבעון 20194
               11,115                                    07.80.02.4611,115הצעות מחיר/מסגרת זמןהפיגרףכרזת לעידוד הבטיחות להפצה בכלל התחנותרבעון 20194
               11,102                                    07.80.02.3111,102פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מציוד לאירוערבעון 20194
               11,086                                    07.80.02.0111,086מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהחומרים וכלי עבודהרבעון 20194
               11,188                                    52.50.03.0611,057מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכיסאות תחנת שפרעםרבעון 20194
               11,043                                    52.50.03.0611,044מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמהעתקת מחסום ימת"א שרוןרבעון 20194
               11,000                                    07.80.02.0111,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה ואוטובוס תחנת תא"צרבעון 20194
               11,000                                    07.80.02.0111,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
               11,000                                    07.80.02.3111,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןהסעדה מחוז חוףרבעון 20194
               10,985                                    07.80.02.0110,985הצעות מחיר/מסגרת זמןגאדגטשופ יבוא שיווק ויצוא בע"מתשורותרבעון 20194
               10,978                                    07.80.02.2510,978הצעות מחיר/מסגרת זמןביטק אלקטרוניקה בע"מרכש תוכנהרבעון 20194
               10,969                                    07.80.02.0110,969מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעמאירוח גורמי חוץרבעון 20194
               10,503                                    52.50.01.0810,958מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשביםרבעון 20194
               10,549                                    07.80.02.4110,958מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
               10,373                                    07.80.02.0110,957מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגלימשאית לפינוי פסולת מטא"ררבעון 20194
               11,086                                    07.80.02.3110,944מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת בר גיורארבעון 20194
               11,086                                    07.80.02.3110,944מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון מחסן נשק מגב מטערבעון 20194
               11,049                                    07.80.02.1110,920מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןשולחנות תחנת כרמיאלרבעון 20194
               10,881                                    07.80.02.4510,881הצעות מחיר/מסגרת זמןמינס רועי - המרום פעילות אתגרמפעילרבעון 20194
               10,860                                    52.50.03.0610,860מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               10,855                                    52.50.03.0610,855מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               10,828                                    07.80.02.4110,828מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
               10,799                                    52.50.01.0810,799מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקרבעון 20194
               10,780                                    07.80.02.4510,780הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א.ש ממילא בע"מארוחת גיבוש מטה מחוז צפוןרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.3110,750מפ/ מכרז פומביג.ג. רובוטיקה מתקדמתתחזוקת רוובטיםרבעון 20194
               10,736                                    07.80.02.4110,736מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
               10,700                                    07.80.02.4110,700מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"ממש"ק חרדי - בניין כלל תשתית ומולטימדיהרבעון 20194
               10,210                                    07.80.02.4510,699מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20194
               10,690                                    52.50.01.0510,690הצעות מחיר/מסגרת זמןשיר וזמר בצפון בע"מערב תחנה תחנת באקהרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.5710,686מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהארוע חנוכהרבעון 20194
                  9,790                                    07.80.02.2510,682הצעות מחיר/מסגרת זמןאברהם 770 אחזקות וניהולארוחת צהרייםרבעון 20194
               10,661                                    52.50.01.2010,661מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון מ"א יח' מו"מ משמר איילוןרבעון 20194
               10,580                                    52.50.01.2010,600מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
               10,566                                    07.80.02.0410,580הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןשירותי הסעדה- שוטרי מעבר חשמונאיםרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.0110,571הצעות מחיר/מסגרת זמןוסיליו אירועים בע"מסיכות שנתי משל"ט מחוז מרכזרבעון 20194
               10,530                                    07.80.02.4510,530מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20194
               10,530                                    07.80.02.2510,530הצעות מחיר/מסגרת זמןדוגו אומנים ומופעים בע"ממופע עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  7,371                                    07.80.02.2910,530פו/ פטור ועדהיהלומי אביבההדרכות ק' רווחהרבעון 20194
               10,495                                    07.80.02.5610,530פו/ פטור ועדהד"ר רון חייקמתן שירות ווטרינרירבעון 20194
               10,530                                    07.80.02.2210,530הצעות מחיר/מסגרת זמןסיפור דרך ציוד מחנאותכפכפיםרבעון 20194
               10,530                                    52.50.01.0410,530הצעות מחיר/מסגרת זמןאורדע פרינט תעשיות בע"מנייר לרישום דוחות קנביסרבעון 20194
               10,500                                    07.80.02.3110,500הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהתשלום אגרותרבעון 20194
               10,610                                    07.80.02.2510,500מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכנס משפחות שכולות כלכלהרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.4510,469פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
               10,446                                    07.80.02.2210,446מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  9,846                                    07.80.02.0110,425מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהאירוע תרבותרבעון 20194
               10,413                                    07.80.02.0110,413מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעמתשורות עבור אירוח גורמי חוץרבעון 20194
               10,390                                    52.50.03.0610,390הצעות מחיר/מסגרת זמןחייק במות - חייק יצחקבמה לאירועיםרבעון 20194
               10,030                                    52.50.03.0610,383מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותפריסת תשתית פסיבית תחנת שלם רבעון 20194
                  9,940                                    52.50.01.2010,383מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמגזר ערבי טירהרבעון 20194
               10,343                                    07.80.02.4510,343מפ/ מכרז פומביורדה זבדיקו/שיא פרסומיםשובריםרבעון 20194
               10,295                                    52.50.03.0610,295הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת אביב בע"משיפור חזות גינה- שירותי גינון מטארבעון 20194
               10,290                                    07.80.02.2910,290פו/ פטור ועדהברק רוניהדרכות ק' רווחהרבעון 20194
               10,283                                    07.80.02.4510,283מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמקטברבעון 20194
               10,248                                    52.50.01.0510,248הצעות מחיר/מסגרת זמןתורג'מןרפאלי דיזייןעבודות גינון טקס תחנת טמרהרבעון 20194
               10,238                                    07.80.02.4110,238מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש אוזניותרבעון 20194
               10,202                                    07.80.02.4510,202הצעות מחיר/מסגרת זמןרון בן דורסדנת ספ"כ מרחב ירקון כולל לינה וכלכלהרבעון 20194
               10,191                                    07.80.02.4510,191הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מטונררבעון 20194
               10,179                                    07.80.02.2510,179הצעות מחיר/מסגרת זמןמר הולנדר בע"מרכש  אוזניות אלקטרוניות - מדור כשירויות אהרבעון 20194
               10,161                                    07.80.02.4510,161הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש מסכיםרבעון 20194
               10,146                                    07.80.02.3010,146מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשברבעון 20194
               10,135                                    07.80.02.0110,135הצעות מחיר/מסגרת זמןאסידוס קייטרינג בע"מכיבוד לכנסרבעון 20194
               10,109                                    07.80.02.4510,109מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור זיהוי פלילי תחנת בית שמשרבעון 20194
               10,108                                    07.80.02.4510,109מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20194
               10,062                                    07.80.02.0110,062מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורהרבעון 20194
               10,180                                    52.50.03.0610,061מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט תחנת אשקלוןרבעון 20194
               10,053                                    52.50.03.0610,053מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'שרותי יעוץ ותכנון בטיחות בית השוטר מטאררבעון 20194
               10,052                                    52.50.03.0610,052מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"ממדידה עבור היתר שימוש חורגרבעון 20194
               10,039                                    07.80.02.4110,039מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                     -                                    07.80.02.4510,009הצעות מחיר/מסגרת זמןנועה הבית לאירועיםערב גיבוש מרחב שפלהרבעון 20194
                  2,100                                    07.80.02.5610,001פו/ פטור ועדההחברה הכלכלית לאשקלוןשירותי עגינה מרינה אשקלוןרבעון 20194



                  2,526                                    07.80.02.5610,001מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםתחזוקה למכשירי שטיפה שיטור ימירבעון 20194
               10,000                                    52.50.01.2010,001מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון קונס'+ מדידות למטבח נעוריםרבעון 20194
               10,000                                    07.80.02.0110,000מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהיום גיבושרבעון 20194
               10,000                                    52.50.01.0510,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' בינוי מחסן איסכורית ליסרבעון 20194
                  9,999                                    07.80.02.2210,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלה שוטפתרבעון 20194
                  2,415                                    07.80.02.0410,000פו/ פטור ועדהרשות שדות התעופה בישראלכלכלהרבעון 20194
               10,000                                    07.80.02.3710,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןרכש 2 מדפסותרבעון 20194
               10,000                                    07.80.02.5310,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאינקוגניטוס טכנולוגיות בע"מקורס פריצהרבעון 20194
                  5,942                                    07.80.02.5310,000מפ/ מכרז פומביאלה-מרכז לסיוע נפשי-חברתיטיפולים נשפיים לשוטרים אזור אילתרבעון 20194
               10,000                                    07.80.02.3110,000פו/ פטור ועדהתו המשווההזמנת אומן עם מוגבלות לכנס נגישותרבעון 20194
               10,000                                    07.80.02.4510,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקלמן יהודה - ישי ריבוהופעת אומן למחוז ת"א - במכללה רבעון 20194
               10,000                                    07.80.02.4610,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנעם הרץהפקת סרטוןרבעון 20194
               10,000                                    07.80.02.0910,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאבו מוך גמילעבודת גינון אנדרטת מג"ברבעון 20194
                  8,055                                    07.80.02.0410,000פו/ פטור ועדהחב המשקם דרוםליקוט מדים למתגייסים לחברת המשקםרבעון 20194
               10,000                                    07.80.02.5710,000מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהסינימה סיטי עבור נפת יהודהרבעון 20194
               10,000                                    07.80.02.2510,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאן.אם.סי.יונייטד אנטרטיינמנט בע"מהופעת אומןרבעון 20194
               10,000                                    07.80.02.0110,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשישו ושימחו ארועים בע"מסיכום שנתי תחנת טמרהרבעון 20194
               10,000                                    07.80.02.0110,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטופ שואו הפקות בע"מהרצאהרבעון 20194
               10,000                                    52.50.01.0510,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי סי ישרא כור מערכותסדנה למחוז צפוןרבעון 20194
               10,000                                    52.50.01.2010,000מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צהשלמת עבודות מודיעין עיליתרבעון 20194
                  9,360                                    07.80.02.1310,000מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגלישכירת 2 מחפרונים לבינוי עבודות בפרשיםרבעון 20194
                  9,978                                    07.80.02.0110,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכיבודרבעון 20194
                  3,405                                    07.80.02.5610,000פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מתחזוקת חומ"סרבעון 20194
                  8,911                                    07.80.02.5710,000מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מסבליםרבעון 20194
               10,000                                    07.80.02.4510,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהפאנד אנטונין קפוסטיןשכירת אולםרבעון 20194
               10,000                                    07.80.02.2510,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנעם הרץהפקת סרטון אנימציה -מערכת כשירויותרבעון 20194
               10,000                                    07.80.02.0910,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעדן חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"שירותי חניה מחוז ש"ירבעון 20194
                  9,999                                      07.80.02.099,999הצעות מחיר/מסגרת זמןרמי בן ישי הנדסת חשמל בעמבדיקת מהנדס לוח חשמלרבעון 20194
                  4,999                                      07.80.02.019,999הצעות מחיר/מסגרת זמןפיסגה טיולים ואירועים בטבעסמפכ"לרבעון 20194
                  9,998                                      07.80.02.319,998מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מציודרבעון 20194
                  9,997                                      07.80.02.579,997הצעות מחיר/מסגרת זמןקולדר חברה לקירור אווירתנורי חימוםרבעון 20194
                  9,997                                      07.80.02.319,997הצעות מחיר/מסגרת זמןדלתא יעוץ והדרכות בע"מתיקיםרבעון 20194
                  9,996                                      07.80.02.459,996מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20194
                  9,996                                      07.80.02.319,996מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מרכש עבור ניידת המשאלות מדור שותפויותרבעון 20194
                  9,996                                      07.80.02.019,996הצעות מחיר/מסגרת זמןקיבוץ נעןסדנארבעון 20194
                  9,995                                      07.80.02.459,995הצעות מחיר/מסגרת זמןקומדע בע"מקורא ת.ז. ביומטרי ATHENA ASEDRIVE V3CRרבעון 20194
                  9,993                                      07.80.02.099,994מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' איטום בתחנת עירוןרבעון 20194
                  9,992                                      07.80.02.019,992מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מחולצות למתנדביםרבעון 20194
                  9,992                                      07.80.02.459,992הצעות מחיר/מסגרת זמןאשת ארגון שרותי תירותסיור לימודירבעון 20194
                  9,992                                      07.80.02.019,992מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורהרבעון 20194
                  9,992                                      07.80.02.259,992הצעות מחיר/מסגרת זמןארנסט כפפות בע"ממשקפי מגן לירירבעון 20194
                  9,989                                      07.80.02.409,989מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  9,989                                      07.80.02.319,989הצעות מחיר/מסגרת זמןזאוס אביב בע"מתיקי עבודה לחטיבת האבטחהרבעון 20194
                  9,982                                      07.80.02.019,982מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מתשורה אגף השיטוררבעון 20194
                  5,943                                      07.80.02.019,982הצעות מחיר/מסגרת זמןאינטר צ'ק (וינבאום רציף 1993) בע"מהדפסת כרטיסי ביקוררבעון 20194
                  9,975                                      07.80.02.319,975מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מחוברות עבודהרבעון 20194
                  9,975                                      07.80.02.259,975הצעות מחיר/מסגרת זמןדגן קידר גילתסדנת OTDרבעון 20194
                  9,975                                      07.80.02.019,975הצעות מחיר/מסגרת זמןבר נחום יוסףסופרויז'ןרבעון 20194
                  9,974                                      07.80.02.019,974הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםסיכות זהברבעון 20194
                  9,968                                      07.80.02.319,968הצעות מחיר/מסגרת זמןמתנות פור אול בע"מתיק טקטירבעון 20194
                  9,945                                      07.80.02.229,945הצעות מחיר/מסגרת זמןד"ר דוד יוסיאןסקר סיכוניםרבעון 20194
                  9,945                                      07.80.02.019,945הצעות מחיר/מסגרת זמןרפי עגיב בע"מהרצאהרבעון 20194
                  9,945                                      52.50.03.069,945הצעות מחיר/מסגרת זמןסלם יצחק עבודות מתכת ואחזקהתיקון שער כניסה לתחנת לב תרבעון 20194
                  9,945                                      07.80.02.259,945הצעות מחיר/מסגרת זמןי.ע.ר טכנולוגיות צינון בע"מעזרי אימוןרבעון 20194
                  9,945                                      07.80.02.019,945מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20194
                  9,945                                      07.80.02.299,945הצעות מחיר/מסגרת זמןנועה הבית לאירועיםלינהרבעון 20194
                  9,945                                      52.50.03.069,945הצעות מחיר/מסגרת זמןאולג יודוביץאספקת אישור בודק חשמל מוסמך תחנת מודיעיןרבעון 20194
                  9,945                                      07.80.02.299,945הצעות מחיר/מסגרת זמןעדי חי ליבנהסדנארבעון 20194
                     308                                      07.80.02.519,945מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2020- פרויקט דמ"ש ררבעון 20194
                  2,247                                      07.80.02.519,945מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2020-שירותי העתקות והדפסות פרויקטרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.019,940הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ב. סולם יעקב בע"מאולם+ארוחה עבור מרחב מנשהרבעון 20194
                  9,927                                      52.50.03.069,927מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"משירותי תכנון פרגולה תחנת אשדודרבעון 20194
                  9,920                                      07.80.02.019,920פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                  9,910                                      07.80.02.319,910הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.א.ב. ייצור וייבואתותביםרבעון 20194
                  9,905                                      07.80.02.419,905מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  9,900                                      07.80.02.099,900הצעות מחיר/מסגרת זמןשרון הדברה ירוקה בע"מעבודות הדברה בבסיסי מג"ברבעון 20194
                  9,899                                      07.80.02.259,899הצעות מחיר/מסגרת זמןפי. גי'. סטודיו מחקר ופיתוח בע"מרכש חדר מודולרי 3*3 - מדור כשירויות אהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.019,896מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20194
                  9,895                                      07.80.02.099,895מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמחסןרבעון 20194
                  9,498                                      07.80.02.419,893מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכיםרבעון 20194
                  9,887                                      07.80.02.019,887מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקציוד משרדירבעון 20194
                  9,881                                      07.80.02.409,881מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  9,857                                      07.80.02.259,857מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקדיסק און קירבעון 20194
                  9,856                                      07.80.02.319,856הצעות מחיר/מסגרת זמןארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"ממזוודות פליקןרבעון 20194
                  9,848                                      07.80.02.019,848הצעות מחיר/מסגרת זמןתיק קו עיצובים בע"ממכתביותרבעון 20194
                  9,640                                      07.80.02.319,834הצעות מחיר/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מדגליםרבעון 20194
                  9,828                                      07.80.02.259,828הצעות מחיר/מסגרת זמןסילון ספורט שווק 1989ג'קטרבעון 20194
                  9,826                                      07.80.02.019,826הצעות מחיר/מסגרת זמןדקלה חייםייעוץ לפיתוח מדדיםרבעון 20194
                  9,815                                      07.80.02.019,815הצעות מחיר/מסגרת זמןכוכב הצפון הפקות סאלםסיכום שנה ת. צפתרבעון 20194
                  9,806                                      07.80.02.019,806הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ח.צינו מכונות ומוצרי קפהמכונת קפהרבעון 20194
                  9,805                                      07.80.02.019,805מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות ערב מפקד משל"טרבעון 20194
                  9,800                                      07.80.02.459,800הצעות מחיר/מסגרת זמןהמכללה האזורית אשקלוןשכירת מקוםרבעון 20194
                  9,796                                      07.80.02.019,796הצעות מחיר/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"ממדבקות למדפסתרבעון 20194
                  9,789                                      07.80.02.259,789מפ/ מכרז פומביטקטיקל טי סי בע"מכדור צבערבעון 20194
                  9,780                                      07.80.02.419,780מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  9,770                                      07.80.02.259,770הצעות מחיר/מסגרת זמןמערכות בטיחות ג.י בע"מקורסרבעון 20194
                  9,767                                      07.80.02.419,767מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  9,750                                      07.80.02.019,750מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורהרבעון 20194
                  9,719                                      07.80.02.419,719מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20194
                  8,671                                      52.50.03.069,717מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות חשמל פרגולה תחנת כפר סבארבעון 20194
                     -                                      07.80.02.299,699הצעות מחיר/מסגרת זמןפלייט טי אל וי בע"מסדנארבעון 20194
                  9,668                                      07.80.02.019,668מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממתקני שתייה מי קר חם עבור תחנות מחוז צפוןרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.459,660מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתערכות כיבוד מרחב כנרתרבעון 20194



                  9,652                                      52.50.01.059,653הצעות מחיר/מסגרת זמןברקום שיווק והפצה בע"ממצלמות דרךרבעון 20194
                  9,641                                      07.80.02.319,641הצעות מחיר/מסגרת זמןטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מלדרמניםרבעון 20194
                  9,617                                      07.80.02.419,617מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש מדפסות טרמיותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.299,609פס/ פטור סגן חשבTOP CATERINGכלכלה משלחת ברקרבעון 20194
                  9,600                                      07.80.02.019,600פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                  9,594                                      07.80.02.019,594מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20194
                  9,593                                      07.80.02.019,593הצעות מחיר/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבהדפסת חוברתרבעון 20194
                  9,583                                      52.50.01.209,583מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2020 - תכנון פריסה כללירבעון 20194
                  9,422                                      52.50.01.049,576מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
                  9,559                                      07.80.02.019,561מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהאירוע גמלאי סינמה סיטירבעון 20194
                  8,838                                      07.80.02.459,517הצעות מחיר/מסגרת זמןשרימיקס בע"משכירת אולם וכלכלהרבעון 20194
                  9,500                                      07.80.02.459,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאירית מנורסדנת אאוט דוררבעון 20194
                  9,500                                      07.80.02.019,500מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש עבור דוברותרבעון 20194
                  9,471                                      07.80.02.229,499מפ/ מכרז פומביאמבולנס חדרההובלת נפטרים אמבולנס חדרהרבעון 20194
                  9,491                                      07.80.02.259,491מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות כנס ר' אמ"ש עם גימלאים במחוז מרכזרבעון 20194
                  9,468                                      07.80.02.259,468הצעות מחיר/מסגרת זמןשרלו משה (שלו אתגרים)הנחיית סדנהרבעון 20194
                  8,893                                      52.50.03.069,459מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון זי"ט ימר חיפהרבעון 20194
                  8,417                                      07.80.02.419,456מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"מרכש מסכיםרבעון 20194
                  9,450                                      07.80.02.459,450מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש עבור ימ"סרבעון 20194
                  9,286                                      07.80.02.099,431מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםהחלפת דלת צדדית בחטיבת המודיעין מטאר יםרבעון 20194
                  9,430                                      07.80.02.419,430מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  9,544                                      07.80.02.119,413מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסרכישת ציוד משקי מחוז צפוןרבעון 20194
                  9,363                                      07.80.02.459,363הצעות מחיר/מסגרת זמןי.ע. נתנאל - יזמות וסחרשכירת מקום וכלכלהרבעון 20194
                  9,360                                      07.80.02.259,360הצעות מחיר/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שייום עיוןרבעון 20194
                  9,360                                      07.80.02.259,360הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז המרצים לישראל בע"מהופעהרבעון 20194
                  9,360                                      07.80.02.259,360הצעות מחיר/מסגרת זמןגורביץ' מוזיקה והפקותהופעת אומן אורח בכנס קב"ניםרבעון 20194
                  9,360                                      07.80.02.319,360הצעות מחיר/מסגרת זמןאלבו שלמה-פרומו הפקות וטלויזיהסרט בעבור חטיבת האבטחהרבעון 20194
                  9,360                                      07.80.02.319,360הצעות מחיר/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"משמשיות+בסיסרבעון 20194
                  9,360                                      07.80.02.469,360הצעות מחיר/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שישכירת אולםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.019,360מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורות - ימ"ר מחוז חוףרבעון 20194
                  9,194                                      07.80.02.459,354מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
                  9,302                                      07.80.02.319,302הצעות מחיר/מסגרת זמןלוכד השפלהשולחן ניתוחים לויטרינררבעון 20194
                  8,414                                      07.80.02.519,292מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד תקשורת אקטיבית עבור מעבדת טרבעון 20194
                  9,280                                      07.80.02.019,280הצעות מחיר/מסגרת זמןמוסד הטכניון למחקר ופתוקורס יעוץרבעון 20194
                  6,972                                      52.50.01.209,249מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2020 - ימ"מ - חבלהרבעון 20194
                  9,229                                      52.50.01.209,229מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מפתיחת חלון קצין בוחנים מחוז מרכזרבעון 20194
                  9,164                                      07.80.02.419,200מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                  9,200                                      52.50.01.209,200מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"ממחוז מרכז - שיטור עירוני גלגוליהרבעון 20194
                  9,200                                      07.80.02.459,200הצעות מחיר/מסגרת זמןאורטל תיירות ונופש בע"מסיור לימודירבעון 20194
                  9,186                                      07.80.02.099,186מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהחומרי עץ ופרזולרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.049,180מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"מתפעול מרלוג יהודאירבעון 20194
                  9,169                                      07.80.02.459,169הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ח אדם וחווה בע''משכירת אולםרבעון 20194
                  9,280                                      07.80.02.019,160מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון תחנת כרמיאלרבעון 20194
                  9,150                                      07.80.02.419,151מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  8,701                                      52.50.01.089,131מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20194
                  9,126                                      07.80.02.259,126הצעות מחיר/מסגרת זמןטכנו י.ש. (2003) ייבוא ושיווק בע"מרכש משקפי מגן לירי .רבעון 20194
                  9,068                                      07.80.02.049,068הצעות מחיר/מסגרת זמןמעדני אורי ובניו בע"מכלכלה כנס אגשרבעון 20194
                  9,056                                      07.80.02.019,056מפ/ מכרז פומביגיפטק מתנות ומוצרי פרסוםמטעניםרבעון 20194
                  9,017                                      52.50.01.209,017מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור יבילים בקריית גתרבעון 20194
                  9,009                                      07.80.02.459,009הצעות מחיר/מסגרת זמןסטוק  הסלולרמצלמות דרךרבעון 20194
                  9,001                                      07.80.02.459,001מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהחומרים וכלי עבודהרבעון 20194
                  9,000                                      07.80.02.019,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו קסט הגלילשלטים שונים מחוז צפוןרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.099,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. גבעת זאבארנונהרבעון 20194
                  9,000                                      07.80.02.099,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגינון אביגינוןרבעון 20194
                  9,000                                      07.80.02.019,000פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת ציוד לארועים / אוהלים עבור טירוני מגרבעון 20194
                  9,000                                      07.80.02.259,000פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מהשכרת ציוד לארועים / אוהלים עבור טירוני מגרבעון 20194
                  9,000                                      07.80.02.099,000פו/ פטור ועדהתפארת העיר- חברה לבניין להשקעותחניות לתובעיםרבעון 20194
                  9,000                                      07.80.02.319,000מפ/ מכרז פומביניין מוצרי צריכה בע"מגזיבורבעון 20194
                  9,000                                      07.80.02.259,000מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורותרבעון 20194
                  8,999                                      07.80.02.018,999מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכות דשרבעון 20194
                  8,681                                      52.50.03.068,981מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותפרויקטי בינוי 29.8.19 - יח' קשתרבעון 20194
                  8,949                                      07.80.02.098,949מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משרותי שאיבת ושטיפת ביוב מטארבעון 20194
                  8,940                                      07.80.02.418,940מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  8,911                                      07.80.02.318,911הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.ב.שי בע"מקולר אלקטרונירבעון 20194
                  8,873                                      52.50.03.068,873מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלתכנון מתקן חשמל -מגורי לוחמיםרבעון 20194
                  8,872                                      52.50.01.058,872מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20194
                  8,871                                      07.80.02.258,870מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנסי ראש לניווטיםרבעון 20194
                  8,869                                      07.80.02.258,869הצעות מחיר/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"מתורת העמ"ט - מחלקת תחקירים אגף ההדרכהרבעון 20194
                  8,856                                      07.80.02.568,856מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"ממנדף עבור ימ"ר ת"ארבעון 20194
                  8,843                                      52.50.01.208,850מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'שרותי תכנון קונסטרוקציה משלרבעון 20194
                  8,795                                      07.80.02.118,795הצעות מחיר/מסגרת זמןאקיפ החברה לציוד מלונאי בעמרכש ציוד- מחוז מרכזרבעון 20194
                  8,288                                      52.50.01.208,794מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכיםרבעון 20194
                  7,079                                      07.80.02.018,776מפ/ מכרז פומביבתי קולנוע תאטראות בע"מארוע גיבושרבעון 20194
                  8,775                                      07.80.02.018,775מפ/ מכרז פומבישוגוןתיקרבעון 20194
                  8,775                                      07.80.02.318,775הצעות מחיר/מסגרת זמןגיא טק מריןהזמנת ערכה למערכת הגה כוח לשיטור הימירבעון 20194
                  8,775                                      07.80.02.018,775הצעות מחיר/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מסדנא מקצועית 12.12.19רבעון 20194
                  8,775                                      07.80.02.258,775הצעות מחיר/מסגרת זמןאחיקם חסון חנוכיהרבעון 20194
                  8,742                                      07.80.02.518,742מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2020-ייעוץ הנדסי פרויקטרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.618,742מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה סופרברבעון 20194
                     -                                      07.80.02.618,742מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סופרברבעון 20194
                     -                                      07.80.02.618,742מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סופרברבעון 20194
                  8,721                                      52.50.01.058,721מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתיקי גב לשפרעםרבעון 20194
                  8,716                                      07.80.02.458,716מפ/ מכרז פומבינאומבורג ודרורי בע"מתשורהרבעון 20194
                  8,696                                      07.80.02.418,695מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  8,693                                      52.50.01.088,693מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  8,663                                      07.80.02.468,663מפ/ מכרז פומביוידאוסטציוד למצלמותרבעון 20194
                  8,658                                      07.80.02.458,658הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ל.מ אחזקות בע"מסלסלת ממתקיםרבעון 20194
                  8,679                                      52.50.01.208,649מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםחומת אשרבעון 20194
                  8,644                                      07.80.02.018,644הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ח אדם וחווה בע''משכירת אולםרבעון 20194
                  8,629                                      52.50.03.068,629מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור בינוי את"ןרבעון 20194
                  8,618                                      52.50.03.068,626מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות חשמל משרד הרב מטה מחוז רמלהרבעון 20194
                  8,612                                      52.50.01.208,612מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מהעתקת דלת ימ"ר מחוז ת"ארבעון 20194
                     -                                      07.80.02.618,604מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 ברלינגורבעון 20194



                     -                                      07.80.02.618,604מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 ברלינגורבעון 20194
                  8,559                                      07.80.02.328,559הצעות מחיר/מסגרת זמןחב המשקם דרוםמשלחת אוקטובר - יומן מסערבעון 20194
                     -                                      07.80.02.258,550מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"משיפוץ מטווח מחוז ש"ירבעון 20194
                  8,532                                      07.80.02.468,549מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20194
                  8,541                                      07.80.02.228,541הצעות מחיר/מסגרת זמןמאי- סט בע"משונותרבעון 20194
                  8,500                                      07.80.02.298,500פו/ פטור ועדהשומר נועההדרכות ק' רווחהרבעון 20194
                  8,424                                      07.80.02.318,424הצעות מחיר/מסגרת זמןשוגוןפאנל מפקדיםרבעון 20194
                  8,424                                      07.80.02.468,424הצעות מחיר/מסגרת זמןדגש ציוד ארגונומי.פד לעכבר ומקלדתרבעון 20194
                  6,238                                      07.80.02.258,424מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהסעיםרבעון 20194
                  8,424                                      07.80.02.258,424הצעות מחיר/מסגרת זמןמר הולנדר בע"מ רכש מודד זמן לירי ( פאקט) .רבעון 20194
                  8,424                                      52.50.01.058,424הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס דני (אלכתב דני)מידעונים לישובים ערבייםרבעון 20194
                  8,400                                      07.80.02.258,400הצעות מחיר/מסגרת זמןמונסנגו חוהשי למשפחות שכולותרבעון 20194
                  8,398                                      07.80.02.458,398הצעות מחיר/מסגרת זמןסטימצקי בע"מיום הבוחןרבעון 20194
                  8,398                                      07.80.02.298,398מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורהרבעון 20194
                  5,469                                      52.50.01.208,382מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מהרשאה 2020-הקמת נק' רמת בית שמש פרויקטרבעון 20194
                  8,366                                      52.50.01.068,366הצעות מחיר/מסגרת זמןמיטסי אינטרנשיונל בעמתיקון ושחזור כונן קשיחרבעון 20194
                  8,350                                      07.80.02.018,350מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהארוע גמלאי אמשרבעון 20194
                  8,336                                      07.80.02.318,336הצעות מחיר/מסגרת זמןפגסוס-בר קרולינה הילדהראשיית מסדררבעון 20194
                  8,333                                      07.80.02.098,335פו/ פטור ועדהג'בארין ח'לילשירות חניה - תחנת א א פחםרבעון 20194
                  8,180                                      07.80.02.408,329מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש ציוד תקשורת תווך לוויני מחוז תרבעון 20194
                  8,312                                      07.80.02.278,312מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' בינוי מג"ב דרוםרבעון 20194
                  8,300                                      07.80.02.258,300הצעות מחיר/מסגרת זמןדלתא יעוץ והדרכות בע"מתיק טקטירבעון 20194
                  8,284                                      07.80.02.318,284הצעות מחיר/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מהדפסת תעודות מאבטחיםרבעון 20194
                  8,101                                      07.80.02.418,278מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב ניידרבעון 20194
                  8,101                                      07.80.02.418,278מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב ניידרבעון 20194
                  7,963                                      07.80.02.308,278מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
                  8,251                                      07.80.02.018,251הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מיכל 2018 מסחר ותיירותסיור לימודי ספ"כ תחנת מסוביםרבעון 20194
                  7,500                                      07.80.02.018,250חה / חוזה המשכיקרנות השוטריםלינת שוטרים במתקן נעורים חוהרבעון 20194
                  7,969                                      52.50.03.068,247מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד תקשורת אקטיבית עבור פרבעון 20194
                  8,239                                      07.80.02.418,239מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשב+הרחבהרבעון 20194
                  8,239                                      07.80.02.418,239מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב ניידרבעון 20194
                  6,589                                      07.80.02.578,237הצעות מחיר/מסגרת זמןקרטינג חיפה 2003 בע"מקארטינגרבעון 20194
                  8,346                                      07.80.02.318,231מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסציוד מטבח לבסיסי משקיםרבעון 20194
                  8,204                                      07.80.02.568,204פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מנשיפוןרבעון 20194
                  8,200                                      07.80.02.018,200פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                  8,200                                      52.50.01.208,200הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.א.ש.ר. הובלות בע"מביצוע התאמות ביח' חבלה אשקלוןרבעון 20194
                  8,195                                      52.50.01.058,195מפ/ מכרז פומביורדה זבדיקו/שיא פרסומיםשובריםרבעון 20194
                  8,190                                      07.80.02.258,190הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז המרצים לישראל בע"מהופעת אומן עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  8,190                                      07.80.02.318,190הצעות מחיר/מסגרת זמןקופרמן שלום-נגרייהמדפים שוניםרבעון 20194
                  8,190                                      07.80.02.308,190פו/ פטור ועדהגולדטקמוט טלסקופירבעון 20194
                  8,190                                      07.80.02.258,190הצעות מחיר/מסגרת זמןידע במדיה הפקות בע"מהרצאהרבעון 20194
                  8,190                                      07.80.02.218,190הצעות מחיר/מסגרת זמןורטל אף.סי.אס בע"מציוד טיפוסרבעון 20194
                     -                                      07.80.06.068,179מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה קורולהרבעון 20194
                  8,178                                      07.80.02.458,178מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש מגני מסך לטאבלטרבעון 20194
                  8,178                                      07.80.02.018,178מפ/ מכרז פומביטופ סטוקתיק מבצעירבעון 20194
                  8,167                                      07.80.04.818,167הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאור ולך בע"מהדפסהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.618,164מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 קורולהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.618,164מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 קורולהרבעון 20194
                  8,269                                      07.80.02.318,155מפ/ מכרז פומבימכמש אלקטרוניקה ומעגליםייצור מטענים לרובוטיםרבעון 20194
                  8,127                                      07.80.02.458,127מפ/ מכרז פומביר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ואולר רב שימושי למרחב שומרוןרבעון 20194
                  8,108                                      52.50.01.058,108מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מכנס סוף שנהרבעון 20194
                  8,106                                      07.80.02.098,106מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניוםרבעון 20194
                  8,100                                      07.80.02.458,100הצעות מחיר/מסגרת זמןפרינטופ סחר בע"ממכונת אספרסורבעון 20194
                  7,005                                      07.80.02.318,093מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20194
                  7,811                                      52.50.01.048,075מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותעמדת תצפיתנים משל"ט ירושליםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.258,073הצעות מחיר/מסגרת זמןסולמות חגית (1990) בע"מסולםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.018,057מפ/ מכרז פומביאלקו סינמה שותפות מוגבלתערב בני זוג תחנת כ"סרבעון 20194
                  8,054                                      07.80.02.018,054הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)ציוד ספורטרבעון 20194
                  7,730                                      07.80.02.318,049מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20194
                  8,142                                      07.80.02.458,038מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממשק אתיופים קריית מלאכירבעון 20194
                     -                                      07.80.02.018,027הצעות מחיר/מסגרת זמןאסף דריי/אלטוסערב יחידהרבעון 20194
                  8,014                                      07.80.02.218,015הצעות מחיר/מסגרת זמןהדר סוכנות לצרכי צילוםעדשת זום 2.8E FL ED VRרבעון 20194
                  8,005                                      07.80.02.568,005מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מחומרים לתעודות מינוי שוטריםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.458,001הצעות מחיר/מסגרת זמןי.ע. נתנאל - יזמות וסחרשכירת אולםרבעון 20194
                  8,000                                      52.50.03.068,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מהסבת ביסטופ מחוזי למשרדים רבעון 20194
                  8,000                                      07.80.02.018,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                  7,596                                      52.50.01.048,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל זיהוי בית שמשרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.018,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפפרדלה בע"מערב בני זוג אח"מ מרכזרבעון 20194
                  8,000                                      07.80.02.458,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי - מטה מרחב אשררבעון 20194
                     -                                      07.80.02.258,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאוניברסיטת תל אביבקורס נגישות - רפ"ק רמי מלכהרבעון 20194
                  8,000                                      52.50.01.208,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור פינוי תחנת נתיבות הישנהרבעון 20194
                  8,000                                      07.80.02.458,000הצעות מחיר/מסגרת זמןששון אברהם אבי- לוקו אירועיםשכירת אולםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.258,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאינטרנשיונל מדיקלציוד רפואי חירוםרבעון 20194
                  7,997                                      07.80.02.017,997מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהערב מפקד תח' שדותרבעון 20194
                  7,985                                      07.80.02.257,985הצעות מחיר/מסגרת זמןאבנו סדנאות בישול מעשיות בע"מסדנת בישול אירוע גמלאיםרבעון 20194
                  7,676                                      07.80.02.417,985מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקודנים לחדרי ניצן בחוות שרתים ביהודאירבעון 20194
                     -                                      07.80.02.017,977הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ל.מ אחזקות בע"מסלסלת ממתקיםרבעון 20194
                  7,963                                      07.80.02.017,963הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ש. פאן אירועים בע"מ א"צ בשטח אגשרבעון 20194
                  7,956                                      07.80.02.457,956הצעות מחיר/מסגרת זמןאום חליפהכלכלהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.017,956מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברי תשורה עבור מתנדבי מחוז צפוןרבעון 20194
                  7,956                                      07.80.02.317,956הצעות מחיר/מסגרת זמןטי טי 9 עיצוב בע"ממנשא גב יעודי ליח"צרבעון 20194
                  7,909                                      07.80.02.017,909הצעות מחיר/מסגרת זמןלברדור בי בע"ממתפ"ארבעון 20194
                  7,997                                      07.80.02.417,894מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממצלמות תורן מחוז תל אביברבעון 20194
                  4,724                                      52.50.01.207,866מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מגניבות אמל"ח מצה"ל- מ"י בית לידרבעון 20194
                  7,313                                      07.80.02.417,857מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
                  7,313                                      07.80.02.417,857מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב ניידרבעון 20194
                  7,844                                      07.80.02.017,844מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.017,831מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלמדליות ממז מרכזרבעון 20194
                  7,825                                      07.80.02.417,825מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  7,816                                      07.80.02.417,816הצעות מחיר/מסגרת זמןאודיוטק יבוא ושיווק בע"מזרועות למסכים.רבעון 20194
                  7,811                                      07.80.02.417,811מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש טאבלטרבעון 20194
                  7,807                                      52.50.01.207,807מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  7,801                                      07.80.02.297,801הצעות מחיר/מסגרת זמןפליים אירועיםסדנא בטבערבעון 20194



                  7,800                                      07.80.02.017,800הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה למרכזי תרבות וספורטשכירת מקוםרבעון 20194
                  7,795                                      07.80.02.317,795מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהעגלת משטחים חשמליתרבעון 20194
                  7,792                                      07.80.02.317,792מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמות למחוז ש"ירבעון 20194
                  7,687                                      52.50.03.067,790מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםחומת אש צ'ק פוינטרבעון 20194
                  7,783                                      07.80.02.457,783מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסות לתחנותרבעון 20194
                  7,781                                      07.80.02.227,781מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20194
                  7,781                                      07.80.02.417,781מש/ מכרז שב"סמצג בע"מציודרבעון 20194
                  7,769                                      07.80.02.417,769מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש טאבלטיםרבעון 20194
                  7,760                                      07.80.02.017,760פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                  7,750                                      07.80.02.257,750הצעות מחיר/מסגרת זמןע.י.י.ט. - עדכוני ידעקורס מפתחי הדרכה- אגף ההדרכהרבעון 20194
                  7,740                                      07.80.02.257,740תמ / תיחור מעל 50 אש"חרבידים המרכז לחינוךסדנארבעון 20194
                  4,273                                      07.80.02.547,737מפ/ מכרז פומביגייד 21לינות משפחות פצועיםרבעון 20194
                  7,722                                      07.80.02.317,722מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות יחידות מחוז מרכזרבעון 20194
                  7,722                                      07.80.02.577,722הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטהדפסת ספר חלליםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.457,718מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהסיכום שנתי תחנת רה"ערבעון 20194
                  7,076                                      52.50.01.207,708מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלחיבור חשמל לתאים סולרייםרבעון 20194
                  7,322                                      07.80.02.317,670אא/ אישור אוצרSAFE BOATS INTERNATIONAL LLCכננת למנוף כלי שייטרבעון 20194
                  7,657                                      07.80.02.457,656מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  7,769                                      07.80.02.117,622מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסציוד משקי עבור מחוז צפוןרבעון 20194
                  7,617                                      07.80.02.017,617פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםיום השוטררבעון 20194
                  7,613                                      07.80.04.817,613מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמתכליםרבעון 20194
                  7,605                                      07.80.02.257,605הצעות מחיר/מסגרת זמןמונסנגו חוהפיתוח משחק הדרכה - בית מורשתרבעון 20194
                  7,605                                      07.80.02.317,605הצעות מחיר/מסגרת זמןבצעד קדימה בע"משלט בטיחות המלווה עם כל ניפוק עמדת פריקה בתחנותרבעון 20194
                  7,605                                      07.80.02.317,605הצעות מחיר/מסגרת זמןזגהר  גדעון בע''מכנס מקצועי למשקים אג"מ מרכזרבעון 20194
                  7,605                                      07.80.02.257,605הצעות מחיר/מסגרת זמןרול בורדקכש לוחות מחיקים - אה"דרבעון 20194
                  7,605                                      07.80.02.017,605מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20194
                  7,600                                      07.80.02.417,600מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  7,572                                      07.80.02.017,572פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי אמ"ש מחוזירבעון 20194
                     -                                      07.80.02.617,563מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 53 יונדאי I20רבעון 20194
                  7,523                                      07.80.02.417,523מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםציודרבעון 20194
                  7,511                                      07.80.02.317,511הצעות מחיר/מסגרת זמןר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא וציוד מבצעירבעון 20194
                  7,509                                      07.80.02.417,509מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  7,501                                      07.80.02.017,501מפ/ מכרז פומביהפיגרףתשורות-עבור כנס שנתי מפארבעון 20194
                  7,230                                      07.80.02.317,500הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהאגרותרבעון 20194
                  7,500                                      07.80.02.457,500הצעות מחיר/מסגרת זמןרייטינג אירועים בע"ממגשי אירוח ערב זוגירבעון 20194
                  7,500                                      52.50.01.057,500הצעות מחיר/מסגרת זמןבולוס נאילתשורהרבעון 20194
                  7,500                                      07.80.02.017,500הצעות מחיר/מסגרת זמןממתקי עמי חיים בע"ממארזי שירבעון 20194
                  7,499                                      07.80.02.577,500הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן דני ארועים בע"משכירת אולםרבעון 20194
                  7,499                                      52.50.01.057,499הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילהשילוט ל 16 תחנותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.457,490הצעות מחיר/מסגרת זמןהרלינגטון אשקלוןסדנת מפקדים מחוז מרכזרבעון 20194
                  7,488                                      07.80.02.097,488הצעות מחיר/מסגרת זמןאלבז מישל ניסיםדשא סינטטירבעון 20194
                  7,484                                      07.80.02.227,484הצעות מחיר/מסגרת זמןסולמות חגית (1990) בע"מסולמות תחזוקה עבור את"ל להברבעון 20194
                  7,482                                      07.80.02.417,482מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשב עריכהרבעון 20194
                  7,482                                      07.80.02.417,482מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשברבעון 20194
                  7,482                                      07.80.02.417,482מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
                  7,482                                      07.80.02.017,482מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
                  7,477                                      52.50.01.207,477הכ / התחייבות כספיתהרשות הארצית לכבאות והצלההרשאה 2020-אגרת בטיחות אשרבעון 20194
                  7,476                                      07.80.02.257,476הצעות מחיר/מסגרת זמןבנשטיין דבורה סוזנהתרגום לשרת ולהגן- בית מורשתרבעון 20194
                  7,533                                      07.80.02.017,469מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלהרבעון 20194
                  7,464                                      52.50.01.057,464הצעות מחיר/מסגרת זמןקרנות השוטריםסיור לימודי תחנות מגזררבעון 20194
                  7,453                                      07.80.02.017,453מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהנייר ניגוברבעון 20194
                  7,488                                      07.80.02.517,452מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהנגשת מבנים תחנת השכונותרבעון 20194
                  7,441                                      07.80.02.457,441הצעות מחיר/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבדפוסרבעון 20194
                  7,441                                      07.80.02.137,441פו/ פטור ועדהברן ישראל בע"מצ'ק ליסט להוצאת היתר תחנת דלקרבעון 20194
                  7,430                                      52.50.01.087,430מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש מקלדת לטאבלטרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.457,417פו/ פטור ועדהב.א.מיקרוגלים בעמתיקונים למשדררבעון 20194
                  7,404                                      07.80.02.417,404הצעות מחיר/מסגרת זמןג'יגהבייט מערכות בע"ממצלמות ומכשיר NVRרבעון 20194
                  7,404                                      07.80.02.417,404הצעות מחיר/מסגרת זמןפרינטלנד בע"מרכש מסכיםרבעון 20194
                  7,482                                      07.80.02.317,378מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסציוד מטבח לבסיסי מתנדביםרבעון 20194
                  7,371                                      52.50.01.057,371הצעות מחיר/מסגרת זמןג. צ שדות ישראל בע"מסדנארבעון 20194
                  7,371                                      07.80.02.017,371מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20194
                  7,368                                      07.80.02.017,368מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורותרבעון 20194
                  7,360                                      07.80.02.417,360מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש מדפסות טרמיותרבעון 20194
                  7,355                                      52.50.03.067,355מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותתכנון עבור הנגשת היתר עבור יחרבעון 20194
                  7,335                                      07.80.02.227,335הצעות מחיר/מסגרת זמןע.מ.י.ק מיחשוב סוכנויות ושירותים בעמיקרוסקופרבעון 20194
                  7,433                                      07.80.02.017,330מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרררבעון 20194
                  7,323                                      07.80.02.417,323מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  7,319                                      07.80.02.417,320מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  7,313                                      07.80.02.017,313מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20194
                  7,301                                      07.80.02.577,301מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעמתשורות עבור אירוח גורמי חוץרבעון 20194
                  4,874                                      07.80.02.577,300מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"משירותי היסעיםרבעון 20194
                  7,289                                      07.80.02.457,280מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלה ערב תקבות מרחב שומרוןרבעון 20194
                  7,278                                      07.80.02.017,278מפ/ מכרז פומביאורגון מעצב החלונות בע"מוילנותרבעון 20194
                  7,362                                      07.80.02.017,275מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט תחנת ירדןרבעון 20194
                  7,254                                      07.80.02.317,254הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז המרצים לישראל בע"מהרצאהרבעון 20194
                  7,252                                      07.80.02.017,252הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת מאמא חלסה בע"מארוחת צהריים עבור אח"מ חוףרבעון 20194
                  7,026                                      07.80.02.457,208מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20194
                     -                                      52.50.01.057,200מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משירותי הובלה עבור יח' פלס להברבעון 20194
                  7,196                                      07.80.02.317,196הצעות מחיר/מסגרת זמןלברדור בי בע"ממתפ"ארבעון 20194
                     -                                      07.80.02.017,196הצעות מחיר/מסגרת זמןרחוב העסקים בע"מ - מסעדת ג'קו סטריטארוחת צהריים+ כיבודרבעון 20194
                  7,171                                      07.80.02.457,171הצעות מחיר/מסגרת זמןאקו"ם בע"מתשלום לאקו"מרבעון 20194
                  7,166                                      07.80.02.457,166הצעות מחיר/מסגרת זמןנירים - דפוס והוצאה לאור בע"ממחברותרבעון 20194
                  7,160                                      07.80.02.017,160הצעות מחיר/מסגרת זמןירון וסיגלית חטב בע"משרוולוניםרבעון 20194
                  7,137                                      52.50.01.057,137מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותיעוץ בנושא בטיחות תחנת לב הבירהרבעון 20194
                  7,128                                      07.80.02.307,128מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד נצרךרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.317,110מפ/ מכרז פומביא.א. יבוא ושיווק בע"מרכש עבור מעבדהרבעון 20194
                  7,099                                      07.80.02.097,101הצעות מחיר/מסגרת זמןאלי כהן הדברות בע"מהרשאה 2020-ביצוע הדברות וריסוס תחנות מחוז תרבעון 20194
                  7,080                                      52.50.03.067,080מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור מחוז י"םרבעון 20194
                  7,078                                      07.80.02.317,079פו/ פטור ועדהבנימין יביןייעוץ בטיחותרבעון 20194
                  7,076                                      07.80.02.017,076מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורותרבעון 20194
                  1,800                                      07.80.02.257,049הצעות מחיר/מסגרת זמןממתקי עמי חיים בע"משי לבואי כנס ינוך מחוזירבעון 20194
                  7,085                                      07.80.02.047,043מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלה חריג יהודירבעון 20194
                  7,041                                      07.80.02.017,041מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהסמפכ"לרבעון 20194



                  6,251                                      07.80.02.017,040הצעות מחיר/מסגרת זמןראם ספורט ומחנאות 2013חולצות וגביעים ליום ספורט אגרבעון 20194
                  7,020                                      07.80.02.467,020הצעות מחיר/מסגרת זמןמעיין ישראלי קשרי חוץיום הבוחןרבעון 20194
                  7,020                                      07.80.02.017,020הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקו סינמה שותפות מוגבלתסרטרבעון 20194
                  7,020                                      52.50.01.057,020הצעות מחיר/מסגרת זמןארבל ועקנין פאנצ' הפקותהופעת אמן כנס מתנדבים מחוז חוףרבעון 20194
                  7,020                                      07.80.02.017,020הצעות מחיר/מסגרת זמןדוד שלום /JERUSALEMFACESסיור חנוכיות אטו"ברבעון 20194
                  7,020                                      07.80.02.457,020הצעות מחיר/מסגרת זמןטוטאליטי פתרונות טכנולוגיה בע"מבלון תאורהרבעון 20194
                  3,960                                      07.80.02.577,020הצעות מחיר/מסגרת זמןלהדרס בע"מ (אל גאוצ'ו)ארוחת צהריםרבעון 20194
                  7,020                                      07.80.02.017,020הצעות מחיר/מסגרת זמןספורט אטרקשןסדנהרבעון 20194
                  7,001                                      07.80.02.227,001מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מ דיו למכשיר למינציהרבעון 20194
                  7,000                                      07.80.02.017,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון ון ליר בירושליםיום עיון יוהלןרבעון 20194
                  4,361                                      07.80.02.297,000הכ / התחייבות כספיתלשכת הבריאות מחוז י-םוועדות רפואיותרבעון 20194
                  6,809                                      52.50.01.207,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםשרותי יעוץ ותכנון משל"ט חוףרבעון 20194
                  7,000                                      07.80.02.017,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת אחים גריל בר בע"מ - "כשר"ארוחהרבעון 20194
                  7,000                                      07.80.02.517,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2020-שירותי תכנון פרויקטרבעון 20194
                  7,000                                      07.80.02.407,000מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש אוזניות BUDS עבור מחוז מרכזרבעון 20194
                  6,999                                      07.80.02.016,999הצעות מחיר/מסגרת זמןקינן אהוד - שיווק אונלייןסיור לימודירבעון 20194
                  6,999                                      07.80.02.256,999מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהסמפכ"לרבעון 20194
                  6,999                                      07.80.02.256,999מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחים עבור מחוז צפוןרבעון 20194
                  6,458                                      07.80.02.016,997הצעות מחיר/מסגרת זמןטיטניום קרן השקעות בע"מפעילות לגיבוש מחלקתירבעון 20194
                  6,997                                      07.80.02.566,997הצעות מחיר/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלשילוט כנס אגשרבעון 20194
                  6,990                                      07.80.02.016,990הצעות מחיר/מסגרת זמןארבע גבינותארוחת צהריים + כיבודרבעון 20194
                  6,962                                      07.80.02.016,962מפ/ מכרז פומבישוגוןתשורותרבעון 20194
                  6,962                                      07.80.02.296,962מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהקורס נצמרבעון 20194
                  6,962                                      07.80.02.316,962הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון רמת רחלכנס מניעת אלימות בסרבעון 20194
                  6,960                                      07.80.02.456,960הצעות מחיר/מסגרת זמןאורטל תיירות ונופש בע"מסיור לימודי מג'ד אל כרוםרבעון 20194
                  6,959                                      07.80.02.016,959הצעות מחיר/מסגרת זמןפלפל דיי ג'יי/קיסוס משהאומן לערב עכורבעון 20194
                  6,950                                      07.80.02.256,950הצעות מחיר/מסגרת זמןמטיקס פיינטבול בע"מציודרבעון 20194
                  6,941                                      52.50.03.066,941מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"מרכש ותחזוקת שעוני נוכחותרבעון 20194
                  6,932                                      52.50.03.066,932מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאיריועץ בטיחות אש לסטקייה מטה מחוז דרוםרבעון 20194
                  6,930                                      07.80.02.096,930הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת פרחי הנגב בע"מצמחי נוירבעון 20194
                     -                                      07.80.02.616,921מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנועיםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.616,921מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנועיםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.616,921מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנועיםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.616,921מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנועיםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.616,917מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 אקסנטרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.616,917מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 אקסנטרבעון 20194
                  6,914                                      07.80.02.026,914מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרניהול נק ביגודרבעון 20194
                  7,001                                      07.80.02.456,905מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסרכש מעודפי ביזוררבעון 20194
                  6,900                                      07.80.02.296,900הצעות מחיר/מסגרת זמןתאטרון יפוהופעהרבעון 20194
                  6,891                                      07.80.02.016,891מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מפולדריםרבעון 20194
                  6,870                                      52.50.01.056,870מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהציוד גינון ותפעולרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.616,860מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאי I20רבעון 20194
                  6,844                                      52.50.01.056,845הצעות מחיר/מסגרת זמןמרום אפ.גי.פי. יבוא ושידגלים לפתיחת טקס ת. טמרהרבעון 20194
                  6,844                                      07.80.02.316,845הצעות מחיר/מסגרת זמןזאוס אביב בע"מבלוקים והטבעה אגשרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.016,844הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודת אכסניות נוערסיור לימודירבעון 20194
                  6,838                                      07.80.02.016,838מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרניהול נק ביגודרבעון 20194
                  6,837                                      07.80.02.416,837הצעות מחיר/מסגרת זמןמאגרי תוכנה בע"מתוכנת מובייל אדיט פורנזיק אקספרסרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.016,798פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                  6,798                                      07.80.02.456,798הצעות מחיר/מסגרת זמןקשרי תעופה בע"מסיור לימודירבעון 20194
                  3,978                                      07.80.02.016,796מפ/ מכרז פומבישוגוןתשורותרבעון 20194
                  6,786                                      07.80.02.256,786הצעות מחיר/מסגרת זמןנאות אפעל בע"מכנסרבעון 20194
                  6,782                                      52.50.01.206,782מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית יח' לתאונות עבודה רבעון 20194
                  6,728                                      07.80.02.316,778מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממצודת כח - טיגרטרבעון 20194
                  6,763                                      07.80.02.256,763הצעות מחיר/מסגרת זמןמור יעקבסדנארבעון 20194
                  6,763                                      07.80.02.536,763הצעות מחיר/מסגרת זמןמור יעקבסדנהרבעון 20194
                  6,599                                      52.50.01.206,750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
                  6,616                                      52.50.01.206,750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
                  6,557                                      07.80.02.416,728מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20194
                  6,726                                      07.80.02.096,728הצעות מחיר/מסגרת זמןגני קדם בע"מכריתת 4 עצי ברוש במג"ב מכביםרבעון 20194
                  6,722                                      52.50.01.206,722מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלמיגון קרינה חדר אמ"שרבעון 20194
                  6,722                                      07.80.02.016,722מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמותרבעון 20194
                  6,720                                      07.80.02.016,720פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםיום יחידהרבעון 20194
                  6,702                                      52.50.01.206,702מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2020-אופקים- עדכון מדידה היתררבעון 20194
                  6,702                                      07.80.02.516,702מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנית מדידה עבור מחסן חומרים מסוכניםרבעון 20194
                  6,702                                      52.50.03.066,702מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'עב' מדידה יח' דוברות הר חוצביםרבעון 20194
                  6,702                                      52.50.03.066,702מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'מדידה פנים וחוץ מבנה מו"מ משמר איילוןרבעון 20194
                  6,699                                      07.80.02.016,699מפ/ מכרז פומביגיפטק מתנות ומוצרי פרסוםמתפ"ארבעון 20194
                  6,552                                      07.80.02.456,659מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםחיבור טלי על סיב אופטי במחכמהרבעון 20194
                  6,651                                      07.80.02.116,651מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממתקני שתייה מי קר חם עבור תחנות מחוז צפוןרבעון 20194
                  6,725                                      07.80.02.306,639מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחיםרבעון 20194
                  6,611                                      52.50.01.206,611מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים ק' אג"מ מטה מחוז מרכזרבעון 20194
                  6,600                                      07.80.02.046,600הצעות מחיר/מסגרת זמןאפיק אר.טי.אספינוי טקסטילרבעון 20194
                  6,600                                      07.80.02.016,600מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות עבור אירוע גמלאיםרבעון 20194
                  6,599                                      07.80.02.096,599פו/ פטור ועדהימית אף.אס. בע"מחניות לתובעיםרבעון 20194
                  6,486                                      07.80.02.316,593מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםקסם ש"י חלק א'רבעון 20194
                  1,098                                      07.80.02.256,588מפ/ מכרז פומביע.ר.צים שיווק ישיר בע"מתווי מזוןרבעון 20194
                  6,552                                      07.80.04.816,552הצעות מחיר/מסגרת זמןמונסנגו חוההדפסותרבעון 20194
                  6,552                                      07.80.02.016,552מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקאירוע גימלאים ופצועי החילרבעון 20194
                  6,618                                      07.80.02.256,552מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגההכשרת רשיון ג' לשיטור ימירבעון 20194
                  6,552                                      52.50.03.066,552הצעות מחיר/מסגרת זמןאלון שערים סקיורטי גייט בע"מתיקון שעררבעון 20194
                  6,679                                      07.80.02.326,551פס/ פטור סגן חשבBLEIBERGS FEINKOSTארוחות בית חבדרבעון 20194
                  6,532                                      07.80.02.316,532מפ/ מכרז פומביאג'ילייט ארגונומיה (אי. בי) בע"מככפות עבור ירושליםרבעון 20194
                  6,528                                      07.80.02.216,527הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)ציוד ללוחםרבעון 20194
                  6,505                                      07.80.02.316,505פו/ פטור ועדהמרעום דולפיןאפודיםרבעון 20194
                  6,350                                      07.80.02.016,502הצעות מחיר/מסגרת זמןר.ר. יזמות וגסטרונומיה-אוליבאנדאירוח גורמי חוץרבעון 20194
                  6,494                                      07.80.02.216,494הצעות מחיר/מסגרת זמןדלתא יעוץ והדרכות בע"מתיק לוחם + כובע כיסוי מלארבעון 20194
                  6,494                                      07.80.02.316,494הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיטה בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20194
                  4,554                                      07.80.02.316,492מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכב לטובת תרגיל "חליפת סערהרבעון 20194
                  6,565                                      07.80.02.016,487מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט תחנת כרמיאלרבעון 20194
                  6,480                                      07.80.02.416,479מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
                  6,480                                      07.80.02.016,479מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20194
                  6,548                                      07.80.02.316,465מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מנקודת יבנה החדשהרבעון 20194
                  6,465                                      52.50.01.206,465מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםעב' אספלט במכללה לשוטרים בית שמשרבעון 20194



                  6,246                                      52.50.03.066,455מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמתגים למרכזיית IP - תחנת מודיעין עיליתרבעון 20194
                  6,435                                      07.80.02.296,435הצעות מחיר/מסגרת זמןניב עשת כהן ייצוג והפקה בע"מהרצאהרבעון 20194
                  6,435                                      07.80.02.026,435הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו אינטו -נטלי טולדנו ועועיצוב פינת מדיםרבעון 20194
                  6,435                                      07.80.02.016,435הצעות מחיר/מסגרת זמןאהרון אהרלה קמינסקיסדנהרבעון 20194
                  6,430                                      07.80.02.016,422מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתחג הסיגד-כלכלה מרחב שרוןרבעון 20194
                  6,416                                      07.80.02.416,416מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד נלווהרבעון 20194
                  4,729                                      07.80.02.096,408מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"מגב אל גב ניקיוןרבעון 20194
                  6,490                                      07.80.02.456,400מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסרכש מקרריםרבעון 20194
                  6,360                                      07.80.02.216,400מפ/ מכרז פומבי איתוראן איתור ושליטהמערכתרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.256,390הצעות מחיר/מסגרת זמןי.ע. נתנאל - יזמות וסחרשכירת אולםרבעון 20194
                  6,388                                      07.80.02.316,388הצעות מחיר/מסגרת זמןגולדטקתיקון ציוד צילוםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.316,365הצעות מחיר/מסגרת זמןפנחס היישריק בע"מהעתקת מחסוםרבעון 20194
                  6,350                                      07.80.02.416,350מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  6,048                                      07.80.02.416,344מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.256,340הצעות מחיר/מסגרת זמןמגדנית מרציפן בע"מכיבודרבעון 20194
                  6,318                                      07.80.02.316,318מפ/ מכרז פומביהפיגרףחוברת עבודהרבעון 20194
                  6,278                                      07.80.02.096,278מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מאספקה והתקנת מזגנים משלרבעון 20194
                  2,773                                      52.50.01.206,278מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2020-שירותי העתקות והדפסות מברבעון 20194
                  6,151                                      07.80.02.316,252מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםקסם ש"י חלק ב'רבעון 20194
                  6,250                                      07.80.02.016,250מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהאירוע ספכ אתלרבעון 20194
                  5,989                                      07.80.02.416,247מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20194
                  6,156                                      52.50.01.056,236מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
                  5,329                                      07.80.02.456,235מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"משכירת ציודרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.016,230הצעות מחיר/מסגרת זמןנוף גינוסר אגש''ח בע''מסיור לימודירבעון 20194
                  6,201                                      52.50.01.206,201פו/ פטור ועדהברן ישראל בע"מיועץ דלק לשם הצבת גנרטור פרויקט סיגנט הר חוצביםרבעון 20194
                  6,200                                      07.80.02.296,200הצעות מחיר/מסגרת זמןמפגש טרקטרוני הצפוןטיול רייזררבעון 20194
                     -                                      07.80.02.456,190מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות ממז מרכזרבעון 20194
                  6,170                                      07.80.02.256,170מפ/ מכרז פומביבתי קולנוע תאטראות בע"מתשורותרבעון 20194
                  6,170                                      07.80.02.256,170פו/ פטור ועדהמרכז יצחק רבין לחקרסיור במוזיאון + הדרכהרבעון 20194
                  6,166                                      07.80.02.566,166הצעות מחיר/מסגרת זמןא.נ. העתקות בע"מעבודות הדפסהרבעון 20194
                  6,164                                      07.80.02.316,164מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמדפים ומחסן גינהרבעון 20194
                  6,161                                      07.80.02.296,161הצעות מחיר/מסגרת זמןסטימצקי בע"מספריםרבעון 20194
                  6,160                                      07.80.02.316,160הצעות מחיר/מסגרת זמןדניאל ספרים גרופספרות מקצועיתרבעון 20194
                  6,150                                      07.80.02.016,150פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                  6,150                                      07.80.02.456,150פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                     -                                      07.80.02.296,149פס/ פטור סגן חשבFACHHOCHSCHULE DER POLIZEI DESלינה משלחת ברקרבעון 20194
                  6,143                                      07.80.02.016,143הצעות מחיר/מסגרת זמןאתוס - גבאי עמיתשורותרבעון 20194
                  6,211                                      07.80.02.316,131מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממצודת כח - חדר כושר מפקדרבעון 20194
                  6,118                                      07.80.02.016,118הצעות מחיר/מסגרת זמןקרטינג חיפה 2003 בע"מקארטינגרבעון 20194
                  6,171                                      07.80.02.456,098מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20194
                  6,093                                      07.80.02.256,093הצעות מחיר/מסגרת זמןרועי תירםסדנהרבעון 20194
                  5,850                                      07.80.02.016,084הצעות מחיר/מסגרת זמןפילטרסרטוןרבעון 20194
                  6,084                                      07.80.02.316,084הצעות מחיר/מסגרת זמןרקורד תעשיות פלסטיקה בע"ממחסן גינהרבעון 20194
                  6,065                                      07.80.02.016,065מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברי מתנהרבעון 20194
                  4,417                                      52.50.03.066,048מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מעבור פינוי ארכיון מרחב איילון מתקציב בינוירבעון 20194
                  5,937                                      07.80.02.566,043פו/ פטור ועדהSUNSTREAM CORPORATIONמתקן הרמה לספינות וחלקי חילוףרבעון 20194
                  6,011                                      07.80.02.416,011מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד נלווהרבעון 20194
                  6,010                                      07.80.02.096,010הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת לירזעבודות גינון במגדל כרוםרבעון 20194
                  6,000                                      07.80.02.016,002הצעות מחיר/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שייום עיוןרבעון 20194
                  6,002                                      07.80.02.256,002הצעות מחיר/מסגרת זמןמישלב קורסים בע"מקורס ניהולרבעון 20194
                  6,000                                      07.80.02.296,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאקלום אמרההרצאהרבעון 20194
                  5,980                                      52.50.03.066,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                  6,000                                      07.80.02.256,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעטיה רודדסדנת בישולרבעון 20194
                  6,000                                      07.80.02.416,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור פרויקט מוקד אמרבעון 20194
                  6,000                                      07.80.02.256,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירות הסעדה -מחוז חוףרבעון 20194
                     -                                      52.50.03.066,000מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאיריעוץ בית השוטר ת"א- מטבחרבעון 20194
                  6,000                                      07.80.02.516,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור שיפוץ חדר חטיבת האסטרטגיהרבעון 20194
                  6,003                                      52.50.01.206,000מפ/ מכרז פומביעין דור מערכות 2009 בע"מפירוק מנדף + מפוח בתחנת טירהרבעון 20194
                  6,000                                      07.80.02.256,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודה לבריאות הציבורהשתלמותרבעון 20194
                  6,000                                      07.80.02.256,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודה לבריאות הציבורהשתלמותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.456,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבן נעים סוליקהשכירת וילהרבעון 20194
                  6,000                                      07.80.02.016,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                  6,000                                      07.80.02.016,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה העירונית "גוונים אריאל" בע"מסדנת OTDרבעון 20194
                  5,869                                      07.80.02.576,000מנ/ מנהל הרכשאגד הסעים בע"משירותי היסעיםרבעון 20194
                  5,431                                      52.50.01.206,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2020-שירותי העתקות והדפסות פרויקט תחנת באר שרבעון 20194
                  6,000                                      07.80.02.226,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטהדפסותרבעון 20194
                  5,772                                      07.80.02.416,000מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממולטימדיהרבעון 20194
                  5,999                                      07.80.02.016,000הצעות מחיר/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שישכירת אולם לטובת כנסרבעון 20194
                  4,813                                      07.80.02.576,000מפ/ מכרז פומבימ.ל. שירותי כביסה בע"מכביסותרבעון 20194
                  6,000                                      07.80.02.316,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקשריםשילוט משקים חוףרבעון 20194
                  5,999                                      07.80.02.295,999מפ/ מכרז פומביהפיגרףמחברת מודפסתרבעון 20194
                  5,990                                      07.80.02.315,990הצעות מחיר/מסגרת זמןמיכאל בן שטריתהרצאה כנס מעבריםרבעון 20194
                  5,100                                      07.80.02.315,967הצעות מחיר/מסגרת זמןסטודיו איילה שרותי גרפיחוברות הדרכה ליחצרבעון 20194
                  5,967                                      52.50.01.055,967מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתיק שטחרבעון 20194
                  5,967                                      07.80.02.015,967מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתיקיםרבעון 20194
                  5,967                                      07.80.02.455,967הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ל.מ אחזקות בע"משקיות ממתקיםרבעון 20194
                  5,953                                      07.80.02.015,953פס/ פטור סגן חשבנגישות ישראלחוברת הנגשה לכבדי ראיהרבעון 20194
                  6,028                                      52.50.01.205,952מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מצור באהר- תוספת הצרחת 2רבעון 20194
                     -                                      07.80.02.455,944פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי מרחב נתב"גרבעון 20194
                  5,940                                      07.80.02.015,940פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                  5,561                                      07.80.02.015,939הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מתניה נחמיה - קפה תמרהארוחת צהריים - שיעור שבועירבעון 20194
                  5,927                                      07.80.02.455,927מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור יבילים ברהטרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.015,920הצעות מחיר/מסגרת זמןטעמים של יובלסדנת בישול תמ"ארבעון 20194
                  5,916                                      07.80.02.255,916הצעות מחיר/מסגרת זמןפיליפ בנטסדנת תשאול מחזור ג'רבעון 20194
                  5,990                                      07.80.02.225,913מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתיקון מערכת אבטחה במתקן סלערבעון 20194
                  5,861                                      07.80.02.015,861מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםציוד צילוםרבעון 20194
                  5,852                                      52.50.01.055,853מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מערב מפקד ובני זוג תחנת קדמהרבעון 20194
                  3,639                                      07.80.02.455,850מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהלימודי נהיגה מרחב איילוןרבעון 20194
                  5,850                                      07.80.02.295,850הצעות מחיר/מסגרת זמןקפסולה שיווק יצירתי בעמקק"צרבעון 20194
                  5,850                                      07.80.02.455,850מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20194
                  5,850                                      07.80.02.255,850הצעות מחיר/מסגרת זמןמבשלים חוויה יניב פרטוש תמיר בע"מהשתלמות מקצועית לטבחיםרבעון 20194
                  5,850                                      07.80.02.295,850הצעות מחיר/מסגרת זמןרותם און ו/או נפךסדנארבעון 20194
                  5,850                                      07.80.02.015,850הצעות מחיר/מסגרת זמןקארשי אורגינלחנוכייה לאגשרבעון 20194



                  5,850                                      52.50.01.055,850מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים - קאסםרבעון 20194
                  5,850                                      52.50.01.055,850מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"מתשורות מת"ח קאסםרבעון 20194
                  5,437                                      07.80.02.575,850מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מהסעים המכללה  הלאומית לשוטרים רבעון 20194
                  5,848                                      07.80.02.455,848הצעות מחיר/מסגרת זמןנימטאג בע"מסדנא סגל פיקוד אג"מרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.615,832מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קיה סטיישןרבעון 20194
                  5,827                                      07.80.02.015,827הצעות מחיר/מסגרת זמןמתבליםמסעדהרבעון 20194
                  5,827                                      52.50.01.035,827מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש טאבלטרבעון 20194
                  5,803                                      07.80.02.315,803מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"משי למתנדביםרבעון 20194
                  5,800                                      52.50.01.055,800הצעות מחיר/מסגרת זמןכוכב הצפון הפקות סאלםסיכום שנה ת. צפתרבעון 20194
                  5,797                                      07.80.02.305,797הצעות מחיר/מסגרת זמןרינהולד כהן ושות'טירחהרבעון 20194
                  4,949                                      07.80.02.015,793מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרחולצות תרמיות תחנות כנא וטמרהרבעון 20194
                  5,692                                      07.80.02.415,785מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםפתיחת שני אתרים - אצטדיון בלומפילדרבעון 20194
                  5,860                                      07.80.02.315,785מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מבקרת כניסה הונאה שרון נתניהרבעון 20194
                  5,495                                      52.50.01.085,767מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכי מחשברבעון 20194
                     -                                      07.80.02.015,733הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ב.ס. סוכנויות ספורטתיק + חולצה לעבודה תחנת יהודהרבעון 20194
                  5,733                                      07.80.02.315,733הצעות מחיר/מסגרת זמןהפיגרףבודק טסטר חשמלי בתחנות/רבעון 20194
                  5,733                                      07.80.02.255,733הצעות מחיר/מסגרת זמןרומטס טכנולוגיות בע"ממצבררבעון 20194
                  5,733                                      07.80.02.315,733הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שלומי בע"מכרטיסי ביקור עבור מש"קים מחוז חוףרבעון 20194
                  5,730                                      07.80.02.015,730הצעות מחיר/מסגרת זמןמלך הממתקים ב"ש בע"מסלסלת מתוקיםרבעון 20194
                  2,443                                      07.80.02.015,725מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתערב מפקד ממר שרון -כלכלהרבעון 20194
                  5,681                                      07.80.02.455,707מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' תחזוקה במג"ב חרישרבעון 20194
                  5,695                                      07.80.02.325,695הצעות מחיר/מסגרת זמןחב המשקם דרוםהדפסת יומן מסע משלחת ספטמבררבעון 20194
                  5,748                                      07.80.02.015,682מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןמען לאגשרבעון 20194
                  5,670                                      07.80.02.455,670הצעות מחיר/מסגרת זמןפלגי בזלתסיור לימודירבעון 20194
                  5,659                                      52.50.03.065,660מש/ מכרז שב"סתריסי רפיהתקנת דלת אלומיניום יומן תחנת יבנהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.255,648הצעות מחיר/מסגרת זמןפיצ'ונקה בע"מערב מפקדרבעון 20194
                  5,644                                      07.80.02.225,644מפ/ מכרז פומביאג'ילייט ארגונומיה (אי. בי) בע"מרכש מבצעי כפפות ליח' אתגררבעון 20194
                  5,634                                      07.80.02.015,634הצעות מחיר/מסגרת זמןאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מתיקיםרבעון 20194
                  5,634                                      07.80.02.455,634מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכת דש וקליפסרבעון 20194
                  1,287                                      07.80.02.455,633מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלאוזניותרבעון 20194
                  5,616                                      07.80.02.225,620מפ/ מכרז פומביאמבולנס פרטי חולון בע"מהובלת נפטרים-אמבולנס חולון אזור ירבעון 20194
                  5,616                                      07.80.02.015,616מפ/ מכרז פומבילוניטק מוצרי פרסוםתשורה אישית - כנס הדרכה רבעון 20194
                  5,616                                      07.80.02.015,616מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מסמפכ"לרבעון 20194
                  5,600                                      07.80.02.015,600פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                  5,600                                      07.80.02.015,600פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                  5,600                                      07.80.02.255,600פו/ פטור ועדהארקיע קווי תעופה ישראלכינוס שנתי בינלאומי לחשמלרבעון 20194
                  5,581                                      52.50.03.065,581מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מאל פסק עבור שיטור עירוני מבשרת ציוןרבעון 20194
                  5,581                                      07.80.02.455,581מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגליםרבעון 20194
                  5,580                                      07.80.02.015,580פו/ פטור ועדהספידי קול בע"משכירת ציוד לטקסרבעון 20194
                  5,100                                      07.80.02.015,550הצעות מחיר/מסגרת זמןשרים במדבר בע"מערב קריוקי עבור סיור חטיבתי קהילה והתנדבותרבעון 20194
                  5,543                                      07.80.02.455,542מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממתקני בררבעון 20194
                  5,535                                      07.80.02.015,535הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז קנדהיום גיבושרבעון 20194
                  5,580                                      07.80.02.115,503מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסרכש ותחזוקת ציודרבעון 20194
                  5,500                                      07.80.02.455,500הצעות מחיר/מסגרת זמןרדיו צליל בע"מבוסטריםרבעון 20194
                  5,400                                      52.50.03.065,500מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                  5,480                                      52.50.03.065,500מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                  5,400                                      52.50.03.065,500מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                  5,393                                      52.50.01.205,500מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                  5,405                                      52.50.01.205,500מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                  5,508                                      52.50.01.205,500מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
                  5,484                                      52.50.01.205,500מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                  3,851                                      07.80.02.295,500הכ / התחייבות כספיתלשכת הבריאות, מחוז חיפהוועדות רפואיותרבעון 20194
                  5,500                                      07.80.02.015,500הצעות מחיר/מסגרת זמןיפית אטיאס להיט אדירהפעלה אירוע חנוכה מחוזירבעון 20194
                  5,499                                      07.80.02.095,499מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן לשיגור משל"ט מרכזרבעון 20194
                  5,499                                      07.80.02.255,499הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז המשקאות ירון נשיאתשורה עבור רווחה מחוז חוףרבעון 20194
                  5,260                                      07.80.02.415,496מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכיםרבעון 20194
                  5,480                                      07.80.02.455,496הצעות מחיר/מסגרת זמןTENNIS EXPORTרכש מכונת טניס לאימון סוסיםרבעון 20194
                  5,287                                      07.80.02.565,470מש/ מכרז שב"סהעוגן-שותפויות ונכסיםהרשאה 2020-תחזוקת חדרי קירור רבעון 20194
                  5,441                                      07.80.02.015,441מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"ממארז לחגרבעון 20194
                  5,440                                      07.80.02.315,441מפ/ מכרז פומביוידאוסטעבור שחקיםרבעון 20194
                  5,417                                      07.80.02.315,417מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהרכבים אלקטרונייםרבעון 20194
                  5,411                                      07.80.02.455,411מפ/ מכרז פומבישוגוןכובעיםרבעון 20194
                  5,410                                      07.80.02.015,410מפ/ מכרז פומביורדה זבדיקו/שיא פרסומיםשובריםרבעון 20194
                  5,400                                      52.50.01.055,400הצעות מחיר/מסגרת זמןימנה אירועים בע"מסיכום שנה ת. טבריהרבעון 20194
                  5,400                                      07.80.02.415,400מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  5,400                                      07.80.02.415,400מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20194
                  5,399                                      52.50.01.205,400מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  5,394                                      07.80.01.515,394הצעות מחיר/מסגרת זמןסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש מכשירי פלאפוןרבעון 20194
                  5,382                                      52.50.01.205,382מפ/ מכרז פומבילהב נשק תחמושת וציוד ביטחוניעמדת פריקה חדשהרבעון 20194
                  5,380                                      52.50.03.065,380מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'עב' מדידה יח' דוברות הר חוצביםרבעון 20194
                  5,376                                      07.80.02.015,376מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהסרטרבעון 20194
                  5,416                                      07.80.02.015,352מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור מרחב עמקיםרבעון 20194
                  4,134                                      07.80.02.455,350הצעות מחיר/מסגרת זמןתיירות גבולותשכירת מקום וכלכלהרבעון 20194
                  5,343                                      07.80.02.015,343פו/ פטור ועדהאי וי הפקות בע"מכנס צילוםרבעון 20194
                  5,330                                      07.80.02.015,330הצעות מחיר/מסגרת זמןי.ע. נתנאל - יזמות וסחרארוחת בוקררבעון 20194
                  5,376                                      07.80.02.315,308מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מבקרת כניסה חבלה נתניהרבעון 20194
                  5,369                                      07.80.02.225,295מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסציוד למטבח מחוז ש"ירבעון 20194
                  5,284                                      07.80.02.015,284מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים מרחבים ותחנות מחוזירבעון 20194
                  5,280                                      07.80.02.015,280הצעות מחיר/מסגרת זמןעטיה רודדסדנת בישול לפורום תפעול מורחברבעון 20194
                  5,265                                      07.80.02.295,265הצעות מחיר/מסגרת זמןד"ר הני זובידההרצאהרבעון 20194
                  5,265                                      07.80.02.015,265מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20194
                  5,265                                      07.80.02.255,265הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה הישראלית לחקר מדעי החייםבדיקת איכות אוויר וניטור סביבתי בסיס מגרבעון 20194
                  5,265                                      07.80.02.015,265הצעות מחיר/מסגרת זמןקיבוץ מעגן מיכאלסמפכ"לרבעון 20194
                  5,265                                      07.80.02.015,265הצעות מחיר/מסגרת זמןקיבוץ מעגן מיכאלסמפכ"לרבעון 20194
                  5,251                                      07.80.02.015,251מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"משובריםרבעון 20194
                  5,249                                      07.80.02.015,250הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי בייק מלון בוטיק בע"מסיור לימודירבעון 20194
                  5,250                                      07.80.02.455,250הצעות מחיר/מסגרת זמןאקלקטיק ניהול ואחזקות בע"מלינהרבעון 20194
                  5,224                                      52.50.03.065,226מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל בבהד מג"ברבעון 20194
                  5,225                                      07.80.02.015,225הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז קנדהפעילותרבעון 20194
                  5,212                                      07.80.02.315,212מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צהתקנת פרקט למש"ק חשמונאיםרבעון 20194
                     -                                      07.80.06.065,203מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 אוקטביהרבעון 20194
                  5,201                                      07.80.02.015,201הצעות מחיר/מסגרת זמןהאקדמיה הישראלית לקולנוע וטלויזיה.הקרנת סרט עבור יועלן חוףרבעון 20194
                  5,201                                      07.80.02.015,201הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון מעלה הגלבוע בע"מהשלתמות עבור יחידה השירותרבעון 20194



                     -                                      07.80.02.015,200הצעות מחיר/מסגרת זמןדוד זריףסרטוןרבעון 20194
                  5,177                                      07.80.02.455,177הצעות מחיר/מסגרת זמןמוטי דפוס צבעי הקשת בע"מהדפסת מחברותרבעון 20194
                  5,160                                      07.80.02.315,160מפ/ מכרז פומביאוסטרו חייםתגי שםרבעון 20194
                  5,160                                      07.80.02.455,160מפ/ מכרז פומביא.ל. שיווק בע"מתשורה יסמ נגברבעון 20194
                  5,142                                      07.80.02.315,142מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20194
                  5,139                                      52.50.01.205,139מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מביצוע רצפת PVC בחדר כושר בתחנת קריית מלאכירבעון 20194
                  5,188                                      07.80.02.015,117מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסרכש ציוד עבור יאל"כרבעון 20194
                  5,109                                      07.80.02.095,109מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןגוף תאורה עבור תאורה היקפית במטה מגרבעון 20194
                  5,171                                      07.80.02.315,104מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממאויים חיפהרבעון 20194
                  5,090                                      52.50.01.055,090הצעות מחיר/מסגרת זמןאורטל תיירות ונופש בע"מסיור לימודי מג'ד אל כרוםרבעון 20194
                  5,075                                      07.80.02.455,075מפ/ מכרז פומביר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ואולר רב שימושי תחנת כנא 8רבעון 20194
                  5,054                                      07.80.02.015,054מפ/ מכרז פומבימלכות וקסברגר בע"מתשורהרבעון 20194
                  4,884                                      52.50.01.035,053מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד תקשורת אקטיבית עבור ביטחון תעסוקתירבעון 20194
                  4,884                                      52.50.03.065,053מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד תקשורת אקטיבית מגרבעון 20194
                  5,050                                      07.80.02.015,050הצעות מחיר/מסגרת זמןמכללת בי.פי. אמ בע"מהשתלמותרבעון 20194
                  5,043                                      07.80.02.455,043הצעות מחיר/מסגרת זמןאי פרינט צילומים והעתקות בע"ממחברותרבעון 20194
                  5,100                                      07.80.02.315,036מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מבקרת כניסה לשכת אחמ מרכז רמלהרבעון 20194
                  5,031                                      52.50.01.055,031מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתיקים לשוטרים מבצעייםרבעון 20194
                  4,819                                      52.50.03.065,031מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםתחזוקה ורישוי מוצרי -NACרבעון 20194
                  5,026                                      52.50.03.065,026מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מעב' מדידה משמר איילוןרבעון 20194
                  5,012                                      07.80.02.415,012מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  5,012                                      07.80.02.455,012מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"משובריםרבעון 20194
                  5,065                                      07.80.02.455,005מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20194
                  5,002                                      07.80.02.295,002הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת ג'וג'וקייטרינגרבעון 20194
                  5,001                                      07.80.02.015,001הצעות מחיר/מסגרת זמןנובא מופעים (בר אור נעמי)הופעת אומן באירוע גמלאיםרבעון 20194
                  4,760                                      07.80.02.255,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנתיב יועצים בע"מכנס מזוןרבעון 20194
                  5,000                                      07.80.02.455,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהווילג' תפעול וייזום בע"מסיור לימודי את"ל מרכזרבעון 20194
                  5,000                                      07.80.02.255,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלה שוטפתרבעון 20194
                  4,575                                      52.50.01.205,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2020-שירותי העתקות והדפסות פרויקטרבעון 20194
                  5,000                                      07.80.02.015,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאקס אנגוי אירועים והפקות בע"מסדנת בישולרבעון 20194
                  5,000                                      52.50.01.055,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאשת ארגון שרותי תירותסיור לימודירבעון 20194
                  5,000                                      07.80.02.455,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20194
                  5,000                                      07.80.02.295,000הצעות מחיר/מסגרת זמןביררה ברוקלהקהרבעון 20194
                  5,000                                      52.50.01.055,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשישו ושימחו ארועים בע"מסיכום שנתי תחנת טמרהרבעון 20194
                  5,000                                      07.80.02.315,000הצעות מחיר/מסגרת זמןווד סטוק ד.ד בע"מדקרבעון 20194
                  5,000                                      07.80.02.015,000הצעות מחיר/מסגרת זמןנאות קדומים בע"מסדנא בנאות קדומיםרבעון 20194
                  5,000                                      52.50.01.055,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבר ישי יזמות בע"מ/מרפסתסיכום שנה ת. עפולהרבעון 20194
                  5,000                                      07.80.02.255,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז הבנייה הישראלי בע"מכנס שנתי בנושא נדל"ן- שני משתתפיםרבעון 20194
                     -                                      52.50.01.205,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2020-שירותי העתקות והדפסות פרויקט חרישרבעון 20194
                  5,000                                      07.80.02.315,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמיי - וול בע"מבדיקות הרס ללוחות מיגוןרבעון 20194
                  5,000                                      07.80.02.455,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגינדי מוצרי אריזהכלים חד"פרבעון 20194
                     204                                      52.50.01.205,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2020- הקמת תחנת לודרבעון 20194
                  4,563                                      07.80.02.135,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמרפדיית אמסלם דודתיקון מושבים בסדנת אשקלוןרבעון 20194
                  3,476                                      07.80.02.135,000מח/ מכרז חשכ"לצמח עמק הירדן(1990) מכון רישוי בע"מכון לביצוע מבחני רישוי שנתיים לרכבי משטרה רבעון 20194
                  5,000                                      07.80.02.455,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטנדוקה בע"מערב יחידהרבעון 20194
                  5,000                                      52.50.01.055,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסטימצקי בע"מספרים מחוז צפוןרבעון 20194
                  5,000                                      52.50.01.055,000מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מנשף חנוכהרבעון 20194
                  4,999                                      07.80.02.314,999מפ/ מכרז פומבימלכות וקסברגר בע"מטקס הדלקת נר חנוכה ממז מרכזרבעון 20194
                  4,999                                      07.80.02.314,999הצעות מחיר/מסגרת זמןעידן וי אי פי בע"מרכש אוהל סיירים לבן עבור מטה מגרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.454,998הצעות מחיר/מסגרת זמןראובן מור תיירות וגסטרונומיהסיור לימודירבעון 20194
                  4,996                                      07.80.02.114,996הצעות מחיר/מסגרת זמןריבלין סוכנויות בע"מציוד למטבחרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.254,994הצעות מחיר/מסגרת זמןמועצה לשימור אתרי מורשתהרצאהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.534,994הצעות מחיר/מסגרת זמןמועצה לשימור אתרי מורשתהרצאהרבעון 20194
                  4,987                                      07.80.02.454,987הצעות מחיר/מסגרת זמןהמיוחדים בע"מכיבודרבעון 20194
                  4,517                                      07.80.02.314,985הצעות מחיר/מסגרת זמןווטמרקט שיווק בע"מתרופות ויטרינריותרבעון 20194
                  4,984                                      07.80.02.014,984מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מאוזניותרבעון 20194
                  4,973                                      07.80.02.014,973מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקשעונים למשרדים ותשורה לכנס שנתירבעון 20194
                  4,973                                      07.80.02.014,973מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20194
                  4,972                                      07.80.02.014,973מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20194
                  4,973                                      07.80.02.564,973הצעות מחיר/מסגרת זמןהמעעבדה האוניברסיטאית לתחבורה בעבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20194
                  4,968                                      07.80.02.454,968הצעות מחיר/מסגרת זמןחכמת הבורקס - גבינאז'כיבוד מחוז י-םרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.254,968הצעות מחיר/מסגרת זמןמוזיאון הילדים-חולוןסיוררבעון 20194
                  1,840                                      07.80.02.534,968הצעות מחיר/מסגרת זמןמוזיאון הילדים-חולוןסיוררבעון 20194
                     -                                      07.80.02.454,959הצעות מחיר/מסגרת זמןשפירא סיני- גאקו הדפסת חולצותחולצות אימוןרבעון 20194
                  4,959                                      07.80.02.454,959הצעות מחיר/מסגרת זמןשפירא סיני- גאקו הדפסת חולצותביגוד לאימוניםרבעון 20194
                  4,958                                      07.80.02.414,958מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"מרכש ותחזוקה שעוני נוכחותרבעון 20194
                  4,957                                      07.80.02.314,957הצעות מחיר/מסגרת זמןאי אל מדי מרקט בע"מתרופות ויטרינריותרבעון 20194
                  4,950                                      07.80.02.314,950מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהדמי רישום להשתלמות נהיגה מחוז מרכזרבעון 20194
                  4,950                                      07.80.02.314,950מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברארנקיםרבעון 20194
                  4,950                                      07.80.02.014,950מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברארנקיםרבעון 20194
                  4,950                                      07.80.02.014,950הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"מארוחהרבעון 20194
                  4,689                                      07.80.02.454,950מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20194
                  4,949                                      07.80.02.254,949הצעות מחיר/מסגרת זמןצחר אלמוגבית מורשת - עיצוב מסלול לתכנית יסודירבעון 20194
                  4,947                                      07.80.02.314,947מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמחסןרבעון 20194
                  4,789                                      07.80.02.414,946מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשברבעון 20194
                     -                                      07.80.02.454,940הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ב. סולם יעקב בע"מאולם+ארוחה עבור מרחב מנשהרבעון 20194
                  4,927                                      07.80.02.254,927הצעות מחיר/מסגרת זמןשכטר הורן -טריטאקתחבושת לאטימת חזהרבעון 20194
                  4,914                                      07.80.02.254,914הצעות מחיר/מסגרת זמןשרלו משה (שלו אתגרים)סדנארבעון 20194
                  4,914                                      07.80.02.304,914הצעות מחיר/מסגרת זמןאלפםאלקטרוניקה בע"ממכשיר מגלה מתכותרבעון 20194
                  4,914                                      52.50.01.034,914הצעות מחיר/מסגרת זמןאלפםאלקטרוניקה בע"ממכשיר מגלה מתכותרבעון 20194
                  4,914                                      07.80.02.254,914הצעות מחיר/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שיסדנארבעון 20194
                  4,914                                      07.80.02.014,914הצעות מחיר/מסגרת זמןטלמסג' בע"מהודעות SMS ליחידות החילוץרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.014,914מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהסיכום שנתי תחנת רה"ערבעון 20194
                  4,900                                      52.50.03.064,900מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  4,895                                      07.80.02.014,895הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"מפעילות מחלקתיתרבעון 20194
                  4,878                                      07.80.02.014,878מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורותרבעון 20194
                  4,856                                      07.80.02.014,856הצעות מחיר/מסגרת זמןלאנטרקוט בע"מארוחהרבעון 20194
                  4,741                                      07.80.02.314,845אא/ אישור אוצרSAFE BOATS INTERNATIONAL LLCרכש ספינות חלקי חילוף ומנועים שיטור ימירבעון 20194
                  4,830                                      07.80.02.014,830מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהיום גיבושרבעון 20194
                  4,809                                      07.80.02.094,809הצעות מחיר/מסגרת זמןאבי פורמייקה בע"משרותי נגרותרבעון 20194
                  4,579                                      07.80.02.414,806מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20194
                  4,802                                      52.50.03.064,802מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירשירותי אדריכלות עבור תחנת נהריהרבעון 20194
                  4,567                                      52.50.03.064,800מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20194



                  4,800                                      07.80.02.014,800הצעות מחיר/מסגרת זמןאספקלריא (ע"ר)סרטוןרבעון 20194
                  4,612                                      07.80.02.414,791מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותהצעת מחיררבעון 20194
                  4,785                                      07.80.02.114,785הצעות מחיר/מסגרת זמןרולתג בע"ממדבקותרבעון 20194
                  4,774                                      07.80.02.294,774הצעות מחיר/מסגרת זמןאודי קצמןדפוסרבעון 20194
                  4,808                                      07.80.02.014,751מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור מחוז צפוןרבעון 20194
                  4,749                                      52.50.01.054,750הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת אחים גריל בר בע"מ - "כשר"פרידהרבעון 20194
                  4,744                                      52.50.01.204,744מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהרשאה 2020- תכנון פריסה כללירבעון 20194
                  4,744                                      07.80.02.014,744מפ/ מכרז פומביאורגון מעצב החלונות בע"מוילונותרבעון 20194
                  4,739                                      07.80.02.454,739פו/ פטור ועדהא.א. יבוא ושיווק בע"ממחסום דוקרנים ברקודהרבעון 20194
                  4,739                                      07.80.02.414,739מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  4,739                                      07.80.02.464,739הצעות מחיר/מסגרת זמןהפיגרףגלאי גז ראדון לבדיקות בתחנותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.014,739הצעות מחיר/מסגרת זמןמוטי דפוס צבעי הקשת בע"מהדפסת מחברותרבעון 20194
                  4,781                                      07.80.02.574,739מש/ מכרז שב"סתעשיות פולימרים זיקיםמזרונים בית נטופה מג"ב צפוןרבעון 20194
                  4,717                                      07.80.02.404,717הצעות מחיר/מסגרת זמןד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  4,709                                      07.80.02.014,709הצעות מחיר/מסגרת זמןקיבוץ נעןיום עיון- ת"ע 2020 מרו"מרבעון 20194
                  4,702                                      07.80.02.414,702מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  4,700                                      07.80.02.324,700פו/ פטור ועדהיד ושםהצגה סיכום משלחת ספטמבררבעון 20194
                  4,685                                      07.80.02.114,685הצעות מחיר/מסגרת זמןש.א.ל.תמרככי מיםרבעון 20194
                  4,680                                      07.80.02.294,680הצעות מחיר/מסגרת זמןאן.אם.סי.יונייטד אנטרטיינמנט בע"מהרצאהרבעון 20194
                  4,680                                      07.80.02.014,680הצעות מחיר/מסגרת זמןערי חימוך בע"מהרצאה - חדשנות - כנס תכנון הדרכהרבעון 20194
                  4,680                                      52.50.01.054,680הצעות מחיר/מסגרת זמןגזוז הפקות/בטש מור עוזעיבוד והפקהרבעון 20194
                  4,680                                      07.80.02.254,680הצעות מחיר/מסגרת זמןרבידים המרכז לחינוךיום עיוןרבעון 20194
                  4,680                                      07.80.02.254,680הצעות מחיר/מסגרת זמןרפואה בשטח ציוד טקטי בע"מכיסוי למדי חום ח.פרבעון 20194
                  4,669                                      52.50.03.064,669מש/ מכרז שב"סתריסי רפיהתקנת דלת קצין אג"מ מרכזרבעון 20194
                  4,656                                      07.80.02.514,656מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון קונסטרוקציה מאגר ט"א מטארבעון 20194
                  4,655                                      07.80.02.294,655הצעות מחיר/מסגרת זמןאביבה אפל רוזנטלאביבה ררבעון 20194
                  4,647                                      07.80.02.014,647מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש עבור דוברותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.254,639הצעות מחיר/מסגרת זמןוסיליו אירועים בע"מסיכות שנתי משל"ט מחוז מרכזרבעון 20194
                  4,634                                      07.80.02.114,634מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממכשירי מים קר/ חם מחוז מרכזרבעון 20194
                  4,633                                      07.80.02.254,633הצעות מחיר/מסגרת זמןנתיבי ערך-לייטון אדםסדנארבעון 20194
                  4,633                                      07.80.02.214,633הצעות מחיר/מסגרת זמןדי.דיפנס ר.ד. בע"מכיסוי קסדה + חולצות דרייפיטרבעון 20194
                  4,054                                      52.50.01.054,633מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהפעילות גיבושרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.014,633מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהיום גיבושרבעון 20194
                  4,627                                      07.80.02.014,627הצעות מחיר/מסגרת זמןפורת ספרים בע"מ/שלו אורספריםרבעון 20194
                  4,626                                      07.80.02.324,626הצעות מחיר/מסגרת זמןהוצאת ספרים - עם עובדסיכום משלחת ספטמבר - הזהו האדם רבעון 20194
                  4,622                                      07.80.02.254,622הצעות מחיר/מסגרת זמןאקו צ'ק בע"מניטור סביבתי מצודה ארצית מטארבעון 20194
                     -                                      07.80.02.014,616הצעות מחיר/מסגרת זמןקרואני אלירן - הגן הלבןשכירת אולם ערב יחידה 105רבעון 20194
                     -                                      07.80.02.614,615מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן C4רבעון 20194
                  4,656                                      07.80.02.454,601מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכסאותרבעון 20194
                  4,600                                      07.80.02.094,600מש/ מכרז שב"סתריסי רפיעבודות אחזקה והחלפת חלונות במגרבעון 20194
                  4,583                                      52.50.03.064,600מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                  4,525                                      07.80.02.414,600מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                  4,655                                      52.50.01.204,600מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.014,600פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                  4,593                                      07.80.02.314,593הצעות מחיר/מסגרת זמןרמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מחולצותרבעון 20194
                  4,586                                      07.80.02.254,586מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברי מתנה - יחידות ותחנות מחוז חוףרבעון 20194
                  4,579                                      07.80.02.014,580הצעות מחיר/מסגרת זמןהחברה הכלכלית לפיתוחפעילות חווייתיתרבעון 20194
                  4,578                                      52.50.01.054,578הצעות מחיר/מסגרת זמןספורט ניים בע"מציוד ספורט לעתודה פיקודיתרבעון 20194
                  4,573                                      52.50.01.044,573מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20194
                  4,565                                      07.80.02.454,565הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)ציוד חדר כושר לתחנת מודיעין עיליתרבעון 20194
                  4,563                                      07.80.02.464,563מפ/ מכרז פומביהפיגרףפנקס כיס לשוטררבעון 20194
                  4,563                                      07.80.02.094,563מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות סיוע בחשמלאי לתחזוקה שוטפת במגרבעון 20194
                  4,563                                      07.80.02.254,563הצעות מחיר/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםפולדריםרבעון 20194
                  4,563                                      07.80.02.414,563מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  4,556                                      07.80.02.414,556מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  4,549                                      07.80.02.254,549הצעות מחיר/מסגרת זמןסער א.ת. יזמות ומסחרכוסות טרמיים לעידוד/תחרויות בטיחות וחדשנותרבעון 20194
                  4,535                                      07.80.02.014,535הצעות מחיר/מסגרת זמןמלך הממתקים ב"ש בע"ממארז מתוקיםרבעון 20194
                  4,517                                      07.80.02.454,517הצעות מחיר/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  4,505                                      07.80.02.254,505הצעות מחיר/מסגרת זמןפפו אורןפעילות ספורטרבעון 20194
                  4,501                                      07.80.02.294,501מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלה שוטפתרבעון 20194
                  4,500                                      52.50.01.054,500הצעות מחיר/מסגרת זמןשרים בכיף בע"מפעילות גיבושרבעון 20194
                  4,500                                      07.80.02.014,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת סמרקנד בע"מארוחת צהריים עבור אח"מ להברבעון 20194
                  3,026                                      52.50.01.204,500מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2020- ביטחון י-ם תחנת שפטרבעון 20194
                  4,500                                      07.80.02.314,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקטרו סליל בע"מאקדח מסמריםרבעון 20194
                  4,500                                      07.80.02.014,500מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מחליפות ספורטרבעון 20194
                  4,496                                      07.80.02.014,496מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20194
                  4,581                                      07.80.02.014,490מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןהזמנת ריהוט תחנת נצרתרבעון 20194
                  4,446                                      07.80.02.014,446מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות ערב תרבות מרחב שומרוןרבעון 20194
                  4,434                                      07.80.02.014,434מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממכשיר מי קר חם א.א.פחםרבעון 20194
                  3,003                                      07.80.02.134,430הצעות מחיר/מסגרת זמןקידמה ציוד טכנולוגיתיקון ציודרבעון 20194
                  4,481                                      07.80.02.314,424מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתביעות רחובותרבעון 20194
                  4,417                                      52.50.01.054,417הצעות מחיר/מסגרת זמןביטק אלקטרוניקה בע"מרכש תוכנהרבעון 20194
                  4,400                                      52.50.01.064,400הצעות מחיר/מסגרת זמןהוד פאר הרכב בע"ממערכת מולטימדיהרבעון 20194
                  4,399                                      07.80.02.454,399מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מרכש עבור מחוז ת"ארבעון 20194
                  4,151                                      07.80.02.414,397מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכיםרבעון 20194
                  4,388                                      07.80.02.454,388מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20194
                  4,388                                      07.80.02.224,388הצעות מחיר/מסגרת זמןא.י. מוביליטי בע"מהשמדת מוצגים - פסולת אקולוגיתרבעון 20194
                  4,379                                      07.80.02.314,388מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכנס מקצועי למשקים אג"מ מרכזרבעון 20194
                  4,388                                      07.80.02.254,388הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.א.ב. ייצור וייבואציודרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.454,388מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכיבוד אירוע משל"טרבעון 20194
                  4,388                                      07.80.02.454,388הצעות מחיר/מסגרת זמןשמש עמית ו/או טל טליה ALLMART פתרוזרוע לרכברבעון 20194
                     -                                      07.80.02.454,376הצעות מחיר/מסגרת זמןטעמים של יובלסדנת בישול תמ"ארבעון 20194
                  2,375                                      07.80.02.454,371מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות - יחידות ותחנת מחוז חוףרבעון 20194
                  4,411                                      07.80.02.314,355מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממאויים מעלותרבעון 20194
                  4,283                                      52.50.03.064,350מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                  4,349                                      52.50.01.204,349מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  4,329                                      07.80.02.314,329הצעות מחיר/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מסדנא מקצועית 12.12.19רבעון 20194
                  4,329                                      07.80.02.254,329הצעות מחיר/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאהרבעון 20194
                  4,329                                      52.50.01.054,329מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתיק מבצעי לסייררבעון 20194
                  3,672                                      07.80.02.094,329מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"מגב אל גב ניקיוןרבעון 20194
                  4,261                                      07.80.02.414,328מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מרכש מחשברבעון 20194
                     134                                      07.80.02.094,327מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מאיטום גג מחוז י"ם אח"מ יפו רבעון 20194
                  4,320                                      07.80.02.414,320מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194



                  4,320                                      07.80.02.414,320מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
                  4,320                                      52.50.01.084,320מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
                  4,363                                      52.50.03.064,312מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט למשל"ים מחוז מרכזרבעון 20194
                  4,311                                      07.80.02.254,311מפ/ מכרז פומביטופ סטוקתשורהרבעון 20194
                  3,353                                      07.80.02.294,311הכ / התחייבות כספיתלשכת הבריאות,מחוז ת"אוועדות רפואיותרבעון 20194
                  4,300                                      52.50.03.064,300מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירשרותי יעוץ ותכנון אדריכלות תרבעון 20194
                  4,300                                      07.80.02.014,300הצעות מחיר/מסגרת זמןקיבוץ נעןהשכרת אולם+כיבודרבעון 20194
                  4,350                                      07.80.02.314,294מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מחדר נשק מרחב עמקיםרבעון 20194
                  4,275                                      07.80.02.014,275פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסרט וי איי פי דרך קרנותרבעון 20194
                  2,136                                      07.80.02.094,273מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלעב' תחזוקה- מחוז י"ם- מכולה לפינוי פסולתרבעון 20194
                  4,270                                      07.80.02.454,271מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מפד לעכבררבעון 20194
                  4,259                                      07.80.02.014,259הצעות מחיר/מסגרת זמןקייטרינג בטוב טעם-ניר דהןהסעדהרבעון 20194
                  4,259                                      07.80.02.454,259הצעות מחיר/מסגרת זמןאם הדרך בטיחות בתנועה בע"מרכש לימ"ררבעון 20194
                     -                                      07.80.02.014,244פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיוררבעון 20194
                  4,250                                      52.50.03.064,241מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)ווילונות אג"מ מחוז מרכזרבעון 20194
                  4,241                                      52.50.01.044,241מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש אוזניותרבעון 20194
                  4,250                                      07.80.02.014,241מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקות סמלים עבור בא"ח מגרבעון 20194
                  4,240                                      52.50.01.054,240מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתיקים עם לוגו של המנהלתרבעון 20194
                  4,274                                      52.50.03.064,219מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכות אבטחה במתח נמוךרבעון 20194
                  4,212                                      07.80.02.214,212הצעות מחיר/מסגרת זמןאורפז 1 ייצור חגוריםנרתיק   למכשיר קשררבעון 20194
                  4,212                                      07.80.02.294,212פו/ פטור ועדהמכון עדי דרייב בע"מספריםרבעון 20194
                  4,212                                      07.80.02.224,212מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מכרטיסים ממלכתיים + דיו למכשיר למינציהרבעון 20194
                  4,212                                      07.80.02.414,212הצעות מחיר/מסגרת זמןקוטב טכנולוגיה בע"מתמיכה ותחזוקה למערכת וובנסט עבור שנת רבעון 20194
                  4,212                                      07.80.02.564,212הצעות מחיר/מסגרת זמןוולקן מצברים בעמהזמנת מצברים לשיטור הימירבעון 20194
                  3,707                                      52.50.01.054,212מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מטונריםרבעון 20194
                  4,211                                      52.50.01.054,211פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלהגדלת חיבור חשמל מג"ב מעלה מכמרבעון 20194
                  4,209                                      07.80.02.094,210מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מבמסגרת תחזוקה- בדיקת סככה בבסיס יסרבעון 20194
                  4,209                                      07.80.02.414,208הצעות מחיר/מסגרת זמןהבולשת פתרונות חכמים בע"ממצלמותרבעון 20194
                  4,195                                      07.80.02.014,201הצעות מחיר/מסגרת זמןפלייבוקס ישראל בע"מפעילות גיבוש לשכת ממ"זרבעון 20194
                  4,200                                      07.80.02.014,200פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                  4,200                                      07.80.02.314,200מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהיום גיבושרבעון 20194
                  4,200                                      07.80.02.314,200פו/ פטור ועדהתכלת גינסהזמנת אומן עם מוגבלות לכנס נגישותרבעון 20194
                  4,200                                      52.50.01.204,200מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית מרחב דן - הרחבה רבעון 20194
                  4,200                                      07.80.02.314,200הצעות מחיר/מסגרת זמןבלייזפוד ישראל בעמנורת לדרבעון 20194
                  4,200                                      07.80.02.314,200מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מתיק למערך היס"מרבעון 20194
                     -                                      07.80.06.064,200מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה ספורטג'רבעון 20194
                  4,195                                      07.80.02.094,195מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהציוד גינוןרבעון 20194
                  4,046                                      07.80.02.134,161מפ/ מכרז פומבי איתוראן איתור ושליטהרכש כפתור זיהוי אישי להנעת רכב רבעון 20194
                  4,160                                      07.80.02.254,160הצעות מחיר/מסגרת זמןטל ואיציק אופטיקה בע"ממשקפי בטיחותרבעון 20194
                  3,874                                      07.80.02.254,158מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מהסעיםרבעון 20194
                  4,156                                      07.80.02.414,156מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מממירי עידן פלוס למחוז יםרבעון 20194
                  4,154                                      07.80.02.454,154מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתיק מבצעירבעון 20194
                  4,154                                      07.80.02.014,154מכרז בט"פאלביט מערכותרכש אנטנה לכלי טייסרבעון 20194
                  4,145                                      07.80.02.314,146מפ/ מכרז פומביארליקטקסכלי מיטה למערך האווירירבעון 20194
                  4,137                                      07.80.02.454,137הצעות מחיר/מסגרת זמןשמש עמית ו/או טל טליה ALLMART פתרומטען אלחוטי לרכברבעון 20194
                  4,128                                      07.80.02.014,128הצעות מחיר/מסגרת זמןגלריה מור - איתח אליהומסגור תעודות מחוז מרכזרבעון 20194
                  4,128                                      07.80.02.314,128הצעות מחיר/מסגרת זמןספרותק  תרבות ישראליתספר מקצועי לחטיבת האבטחהרבעון 20194
                  4,120                                      07.80.02.414,120הצעות מחיר/מסגרת זמןמאור2001 צרכי צילום בע"מעדשה למצלמהרבעון 20194
                  4,107                                      07.80.02.454,107מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות עבור מרחב מנשהרבעון 20194
                  4,107                                      07.80.02.414,107הצעות מחיר/מסגרת זמןטופ קומרס בע"ממתקן ארגונומי לעבודה בעמידה מול מחשברבעון 20194
                  3,570                                      07.80.02.174,106מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהזמנות הסעים ירושלים עבור מפארבעון 20194
                  2,997                                      07.80.02.094,105מפ/ מכרז פומביעובד שירותי ניקיון בע"מנקיון באזור דרוםרבעון 20194
                  4,129                                      07.80.02.454,100מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדהרבעון 20194
                  4,088                                      52.50.01.054,100מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתערכות כיבוד כנס טמרהרבעון 20194
                  4,095                                      07.80.06.064,095מפ/ מכרז פומבירדלר בעמתיקון שקע קופץ נגררת קשררבעון 20194
                     -                                      07.80.02.014,095הצעות מחיר/מסגרת זמןנדב קקוןפעילות גיבושרבעון 20194
                  4,032                                      07.80.02.254,095מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"מהסעיםרבעון 20194
                  4,095                                      07.80.02.014,095הצעות מחיר/מסגרת זמןרול בורדקכש לוחות מחיקים - אה"דרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.014,095הצעות מחיר/מסגרת זמןע.מ.ד.נ. שירותי מזוןשילוטרבעון 20194
                  4,095                                      07.80.02.294,095הצעות מחיר/מסגרת זמןניסים דיין הפקות שרותיהופעהרבעון 20194
                  4,095                                      07.80.02.314,095הצעות מחיר/מסגרת זמןרולדין ניהול סניפים וזכיינות בע"מיום עיון קהילהרבעון 20194
                  4,095                                      07.80.02.094,095מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מטיפול בלוח חשמל ראשי במטה מגרבעון 20194
                  4,077                                      07.80.02.454,077הצעות מחיר/מסגרת זמןטלרז ל.א יבוא ושיווקרכש תפעולירבעון 20194
                  4,068                                      07.80.02.224,068מפ/ מכרז פומביוידאוסטחצובותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.314,052הצעות מחיר/מסגרת זמןאמקו ים בעממכולות ושינוערבעון 20194
                  4,037                                      07.80.02.314,037הצעות מחיר/מסגרת זמןקירוסקאי אגש"ח בע"ממכונת ליצור קרחרבעון 20194
                  4,032                                      07.80.02.454,032הצעות מחיר/מסגרת זמןחכמת הבורקס - גבינאז'כיבודרבעון 20194
                  4,028                                      07.80.02.224,028מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20194
                  4,065                                      07.80.02.314,014מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממאויים מגדל העמקרבעון 20194
                  4,013                                      07.80.02.014,013מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהערב הקרנה -יחידת סייבר + רבעון 20194
                  4,013                                      07.80.02.314,013הצעות מחיר/מסגרת זמןראואל בע"מארגז למבצע נשקרבעון 20194
                  4,007                                      07.80.02.014,007מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20194
                  4,001                                      07.80.02.024,001הצעות מחיר/מסגרת זמןמקט טקסטיל בע"מתג שרוול עם דגל כחול לבןרבעון 20194
                  4,001                                      07.80.02.254,001מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום עבור חלונות לאימוני שוטריםרבעון 20194
                  4,000                                      07.80.02.454,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  4,000                                      07.80.02.254,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירות הסעדה - מחוז חוףרבעון 20194
                  2,881                                      07.80.02.094,000מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משירותי הובלהרבעון 20194
                  2,687                                      52.50.01.204,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2020-תחנת קדמה/רבעון 20194
                  4,000                                      07.80.02.014,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימוד דןרבעון 20194
                  4,000                                      52.50.01.054,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחלום עולמי בע"מסיור לימודי תחנת קאסםרבעון 20194
                  4,000                                      07.80.02.454,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגדות-אגודה שיתופיתסיור לימודי ימ"ר לצפוןרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.174,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרשת אמי"ת- גוגיהסדנא-חשיבת יצירתית עבור מפארבעון 20194
                  3,979                                      07.80.02.514,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון מיזוג אויר מאגר ט"א מטארבעון 20194
                  4,000                                      07.80.02.294,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמעוז סילקורסרבעון 20194
                     558                                      52.50.01.204,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2020-שירותי העתקות והדפסותרבעון 20194
                  4,000                                      07.80.02.014,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןחולצותרבעון 20194
                  3,999                                      07.80.02.454,000מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20194
                  3,999                                      07.80.02.093,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאיסחרוב דוד משתלת משק 50עבודות גינון ושתילים באנדרטת מגרבעון 20194
                  3,978                                      07.80.02.453,978הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ד.י טוקופיה בע"מארוחהרבעון 20194
                  3,346                                      07.80.02.573,978מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההסעים כנס גימלאים - אגף ההדרכה רבעון 20194
                  3,978                                      07.80.02.373,978מפ/ מכרז פומביברקום שיווק והפצה בע"ממצלמותרבעון 20194
                  3,978                                      07.80.02.253,978הצעות מחיר/מסגרת זמןגיל אברהם מעשה מחשבתהנחיית סדנארבעון 20194
                  3,978                                      07.80.02.093,978הצעות מחיר/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"מהדפסותרבעון 20194



                  3,962                                      07.80.02.253,962הצעות מחיר/מסגרת זמןסטימצקי בע"מספרים ומשחקי שולחן לעתודה פיקודיתרבעון 20194
                  3,956                                      07.80.02.093,956פו/ פטור ועדההחברה לפיתוח נצרת עילית בע"מחניות לתובעיםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.013,954פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                  3,948                                      52.50.03.063,948מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירהיתר שימוש חורג מרחב עמקיםרבעון 20194
                  3,967                                      07.80.02.513,947מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהנגשת מבנים תחנת מעלה אדומיםרבעון 20194
                  3,764                                      07.80.02.513,947מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהנגשת מבנים מרכז כלל ירושליםרבעון 20194
                  1,273                                      07.80.02.563,936מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משירותי משאית ומנוףרבעון 20194
                  3,657                                      52.50.01.083,928מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשברבעון 20194
                  3,662                                      07.80.02.453,928מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
                  3,662                                      07.80.02.413,928מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשביםרבעון 20194
                  3,796                                      07.80.02.413,928מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מולטימדיה ותקשורת עבור החשבותרבעון 20194
                  3,797                                      52.50.03.063,928מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש של ציוד אקטיבי עבור מודיעין עיליתרבעון 20194
                  3,790                                      52.50.01.203,928מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד תקשורת אקטיבית עבור תחנת קדמה טייבהרבעון 20194
                  1,943                                      07.80.02.453,927מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20194
                  3,914                                      07.80.02.253,914הצעות מחיר/מסגרת זמןל.כ.בע"מציודרבעון 20194
                  3,910                                      07.80.02.313,910מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגלימלגזה לפינוי עפררבעון 20194
                  3,910                                      07.80.02.313,902מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלטרבעון 20194
                  3,901                                      07.80.02.403,901מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהעבור מחסןרבעון 20194
                  3,896                                      07.80.02.453,896מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמות למחוז ש"ירבעון 20194
                  3,896                                      07.80.02.453,896מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמה למחוז ש"ירבעון 20194
                  3,884                                      07.80.02.413,884מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש טאבלטיםרבעון 20194
                  3,884                                      07.80.02.403,884מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש טאבלטיםרבעון 20194
                  3,884                                      07.80.02.013,884הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ע. פטרוזיליה בע"מכלכלה קורס אגרבעון 20194
                  3,884                                      07.80.02.413,884מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותטאבלטרבעון 20194
                  3,884                                      07.80.02.413,884מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותטאבלטרבעון 20194
                  2,640                                      07.80.02.253,850הצעות מחיר/מסגרת זמןמאץ מור ינהול מסעדות בע"מארוחהרבעון 20194
                  3,728                                      07.80.02.413,844מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20194
                  3,839                                      07.80.02.453,839הצעות מחיר/מסגרת זמןהתיאטרון הלאומי הבימה בע"מאירוע גימלאים ופצועי החילרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.013,835מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקיום הסייר מרחב נגברבעון 20194
                  3,832                                      07.80.02.013,832הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שילובים.מוצרי דפוס -מחוז מרכזרבעון 20194
                  3,814                                      07.80.02.413,814הצעות מחיר/מסגרת זמןיאיר אלקטרוניקהמצלמותרבעון 20194
                  3,854                                      07.80.02.013,809מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט תחנת כרמיאלרבעון 20194
                  3,800                                      07.80.02.293,800הצעות מחיר/מסגרת זמןמעדני אורי ובניו בע"מארוחהרבעון 20194
                  3,800                                      07.80.02.013,800פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםיום השוטר תחנת גבעתייםרבעון 20194
                  3,799                                      07.80.02.413,799מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20194
                  3,791                                      07.80.02.093,791הצעות מחיר/מסגרת זמןגומי ת"אהתקנת קלט"זיםרבעון 20194
                  3,791                                      07.80.02.413,791מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבור טלפוניה זי"ט ימ"ר מחוז מרכזרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.013,786הצעות מחיר/מסגרת זמןארט סטודיו בע"מבמהרבעון 20194
                  3,783                                      52.50.03.063,783מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.453,770הצעות מחיר/מסגרת זמןנוף גינוסר אגש''ח בע''מסיור לימודירבעון 20194
                  3,765                                      07.80.02.093,765מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון שער חשמלי ותיקון מחסום מתרומםרבעון 20194
                  3,761                                      07.80.02.013,762מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםרכש מצלמה - מדור הסברהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.013,760מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורות עבור משל"ט חוףרבעון 20194
                  3,760                                      07.80.02.253,760מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורהרבעון 20194
                  3,805                                      07.80.02.313,756מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון תחנת ערוער בנגברבעון 20194
                  3,578                                      07.80.02.013,750מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממולטימדיהרבעון 20194
                  1,380                                      07.80.02.313,744מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממלמש קריית אתארבעון 20194
                  3,744                                      07.80.02.293,744הצעות מחיר/מסגרת זמןבארי כץ בע"מהרצאהרבעון 20194
                  3,744                                      07.80.02.293,744הצעות מחיר/מסגרת זמןמור יעקבקורס נצמרבעון 20194
                  3,744                                      07.80.02.293,744הצעות מחיר/מסגרת זמןדורית עוזיאלהרצאהרבעון 20194
                  3,744                                      52.50.01.053,744מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מציוד לשוטרי רהטרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.313,743הצעות מחיר/מסגרת זמןצילומעתיק בעמתיקון מכונת צילום אג"מ מרכזרבעון 20194
                  3,742                                      07.80.02.313,742מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהבוסטר מטעןרבעון 20194
                  3,738                                      07.80.02.293,738הצעות מחיר/מסגרת זמןחומוס אליהו אשתאולארוחהרבעון 20194
                  3,776                                      52.50.03.063,735מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מצור באהר- תוספת רשות האוכלוסיןרבעון 20194
                  3,719                                      07.80.02.253,719הצעות מחיר/מסגרת זמןדן רוזנצווייגסדנאותרבעון 20194
                  3,711                                      07.80.02.313,712מפ/ מכרז פומבירינה תעשיות נעליים בע"מנעלי בטיחותרבעון 20194
                  3,709                                      07.80.02.013,709מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.453,704פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיוררבעון 20194
                  3,702                                      07.80.02.453,702הצעות מחיר/מסגרת זמןדי וי דיגיטל ויז'ן בע"ממצלמות דרך עבור ימ"ר צפוןרבעון 20194
                  3,700                                      07.80.02.013,700הצעות מחיר/מסגרת זמןמיכל גרוססרטוןרבעון 20194
                  3,700                                      07.80.02.453,700הצעות מחיר/מסגרת זמןשרותי חוף חנניה בע"םשייט ת. נוף הגלילרבעון 20194
                  3,694                                      07.80.02.013,694מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקשלטיםרבעון 20194
                  3,690                                      07.80.02.013,690הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ד הבגלב של סבא מרקו בע"משירות קייטרינג - תחנת טירת כרמלרבעון 20194
                  3,686                                      07.80.02.313,686מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מרכש תעודות שוטר למתנדביםרבעון 20194
                  3,680                                      07.80.02.013,680הצעות מחיר/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאה עבור השיטור הקהילתירבעון 20194
                     -                                      07.80.02.253,666הצעות מחיר/מסגרת זמןהקרן למורשת הכותל המערבסיוררבעון 20194
                  3,666                                      07.80.02.533,666הצעות מחיר/מסגרת זמןהקרן למורשת הכותל המערבסיוררבעון 20194
                  3,663                                      07.80.02.093,663מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודת חשמל מערך אווירירבעון 20194
                     -                                      07.80.02.013,660הצעות מחיר/מסגרת זמןמגדנית מרציפן בע"מכיבודרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.013,660מפ/ מכרז פומביע.ר.צים שיווק ישיר בע"מתווי מזוןרבעון 20194
                  3,546                                      07.80.02.413,658מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20194
                  3,578                                      07.80.02.413,658מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20194
                  3,335                                      07.80.02.413,657מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                  3,572                                      52.50.03.063,653מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשברבעון 20194
                  3,572                                      52.50.03.063,653מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
                  3,653                                      07.80.02.413,653מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  3,650                                      07.80.02.013,650הצעות מחיר/מסגרת זמןאבנו סדנאות בישול מעשיות בע"מסדנת בישול מחלקת תכנון  הדרכהרבעון 20194
                  3,650                                      07.80.02.013,650מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  3,622                                      07.80.02.023,622הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםשירותי תפירהרבעון 20194
                  3,611                                      07.80.02.313,611מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשולחנות וכסאות - מחוז חוףרבעון 20194
                  3,601                                      07.80.02.293,601הצעות מחיר/מסגרת זמןוילה מונסון- נאור קובאילינהרבעון 20194
                  3,170                                      07.80.02.313,600מש/ מכרז שב"סתריסי רפידלת אלומיניוםרבעון 20194
                  3,600                                      07.80.02.293,600הצעות מחיר/מסגרת זמןדניאלה רפאליעריכה לשונית - מחלקת מנהיגות רבעון 20194
                  3,683                                      07.80.02.253,600מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכיבודרבעון 20194
                  3,597                                      07.80.02.453,597הצעות מחיר/מסגרת זמןכיוונים החברה לתרבות הפהשכרת אולםרבעון 20194
                  3,580                                      07.80.02.013,580הצעות מחיר/מסגרת זמןא. קפה בחוצבים בעמיום אמ"שרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.453,564הצעות מחיר/מסגרת זמןתשירו קיי בוקס בע"מערב גיבושרבעון 20194
                  3,510                                      07.80.02.293,510הצעות מחיר/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבחוברותרבעון 20194
                  3,510                                      07.80.02.313,510הצעות מחיר/מסגרת זמןמגדלור - אימון אישי ועסקייום עיון מו"מרבעון 20194
                  3,510                                      07.80.02.013,510הצעות מחיר/מסגרת זמןאור אחד סחר ושירותים בע"מכיסאות נערמים מחוז מרכזרבעון 20194
                  3,510                                      07.80.02.013,510הצעות מחיר/מסגרת זמןרוני שמאי עיצוב תאורהסרטוןרבעון 20194
                  3,356                                      07.80.02.293,510מפ/ מכרז פומביגייד 21לינות משפחות פצועיםרבעון 20194



                  3,510                                      07.80.02.013,510הצעות מחיר/מסגרת זמןנובא מופעים (בר אור נעמי)הדרכהרבעון 20194
                  3,510                                      52.50.01.043,510הצעות מחיר/מסגרת זמןמצברי תעשייה לישראלתיקון מלגזהרבעון 20194
                  3,510                                      07.80.02.013,510מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מסמפכ"לרבעון 20194
                  3,389                                      07.80.02.573,500מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"משכירת אוטובוס לטובת סיור לימודירבעון 20194
                     -                                      07.80.02.573,500מנ/ מנהל הרכשאגד הסעים בע"משכירת אוטובוס לטובת סיור לימודירבעון 20194
                  3,500                                      07.80.02.453,500הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א.ש. מסעדות בע"מגיבוש אח"מ ארוחה במסדעדהרבעון 20194
                  3,500                                      07.80.02.013,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת אחים גריל בר בע"מ - "כשר"מסעדהרבעון 20194
                  3,500                                      07.80.02.453,500הצעות מחיר/מסגרת זמןקרן מוזיאון הצייר משה קסטלהשכרת אולם הכשרת רפ"קיםרבעון 20194
                  3,500                                      07.80.02.013,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון וינגייט לחינוך גופני כנס מדעי  מאמנים לאומיים וינגייט רבעון 20194
                  3,500                                      07.80.02.013,500הצעות מחיר/מסגרת זמןע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'וימתפ"ארבעון 20194
                  3,499                                      07.80.02.293,499הצעות מחיר/מסגרת זמןטנדם ייעוץ והדרכה בע"מהרצאהרבעון 20194
                  3,499                                      07.80.02.013,499מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20194
                  3,495                                      07.80.02.093,495מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמחסן ועגלהרבעון 20194
                  3,492                                      07.80.02.213,492פו/ פטור ועדההידרו-נעתיקון ןתחזוקה לערכת פריצהרבעון 20194
                  3,444                                      52.50.01.203,491מפ/ מכרז פומביאייזנברג שין בע"מ.טיפול במפסק ראשי תחנת משטרת בת יםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.013,487הצעות מחיר/מסגרת זמןסברס יזמות וייצוג בע"מהופעת אומןרבעון 20194
                  3,481                                      07.80.02.313,481הצעות מחיר/מסגרת זמןטורקניץ ייצור תכשיטים בע"מ (חדר ברייום עיון למש"קיםרבעון 20194
                  3,030                                      07.80.02.293,480הכ / התחייבות כספיתלשכת הבריאות,מחוז הדרוםוועדות רפואיותרבעון 20194
                  3,475                                      07.80.02.013,475מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20194
                  3,463                                      07.80.02.413,463מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  3,450                                      07.80.02.013,450פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםיום השוטר גלילותרבעון 20194
                  3,449                                      07.80.02.013,449הצעות מחיר/מסגרת זמןמנס קלאב-מתנות לגברמחברותרבעון 20194
                  3,430                                      07.80.02.313,430מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20194
                  3,430                                      52.50.01.053,430הצעות מחיר/מסגרת זמןשווה תמונה עמיר סדריתמונות נוירבעון 20194
                  3,416                                      52.50.01.203,416מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום- התקנת חלון זכוכית אנטי וארבעון 20194
                  3,415                                      07.80.02.093,415אא/ אישור אוצראלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת מבנים חוף- עב' חשמלרבעון 20194
                  3,405                                      07.80.02.013,405מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מתשורותרבעון 20194
                  3,447                                      07.80.02.313,403מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכת צפייה מגב יד מרדכירבעון 20194
                     753                                      07.80.02.513,402מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהנגשת מבנים תחנת השכונותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.013,400הצעות מחיר/מסגרת זמןיקבי בנימינהערב יחידה אתגררבעון 20194
                  3,378                                      52.50.01.203,400פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלהתחברות לחשמל -טירהרבעון 20194
                  3,393                                      07.80.02.413,393מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  3,393                                      07.80.02.013,393הצעות מחיר/מסגרת זמןבתי קולנוע תאטראות בע"מהרצאהרבעון 20194
                  3,393                                      07.80.02.253,393מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מערכה לרבניםרבעון 20194
                  3,437                                      07.80.02.113,390מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרריםרבעון 20194
                  3,381                                      07.80.02.253,381הצעות מחיר/מסגרת זמןשמעון דניאלי פרוייקטים בע"מסופרויז'ןרבעון 20194
                  3,381                                      07.80.02.253,381הצעות מחיר/מסגרת זמןחנה גמון ימיןסופרויז'ןרבעון 20194
                  3,381                                      07.80.02.013,381הצעות מחיר/מסגרת זמןליאורה בר נתןסופרויז'ןרבעון 20194
                  3,340                                      07.80.02.253,375הצעות מחיר/מסגרת זמןרשת אמי"ת- גוגיהאירוח סדנארבעון 20194
                  3,372                                      52.50.01.203,372מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'שרותי יעוץ ותכנון סככה סדנת רכב חברוןרבעון 20194
                  3,370                                      07.80.02.413,370מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  3,349                                      07.80.02.453,368מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
                  3,310                                      07.80.02.413,368מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
                  3,319                                      52.50.03.063,368מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                  3,339                                      52.50.03.063,368מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
                  3,269                                      07.80.02.413,364מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20194
                  3,206                                      07.80.02.413,364מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכיםרבעון 20194
                  3,358                                      07.80.02.013,358מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לשוטרי מחוז ת"ארבעון 20194
                  3,351                                      52.50.01.203,356מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'מדידות משל"ט צפוןרבעון 20194
                  3,351                                      52.50.03.063,351מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'מדידת תשתיות קיימות תחנת רחובותרבעון 20194
                  3,350                                      07.80.02.253,350הצעות מחיר/מסגרת זמןגשר מפעלים חינוכייםסדנארבעון 20194
                     -                                      07.80.02.453,335הצעות מחיר/מסגרת זמןיקבי הברון שיווק (1993) בע"מארוחת בוקר עבור תחנת נהריהרבעון 20194
                  3,335                                      07.80.02.453,335מפ/ מכרז פומבישיווק ישיר קראוס בע"מקפוצוןרבעון 20194
                  3,335                                      07.80.02.313,335הצעות מחיר/מסגרת זמןאלחכים - הדפסה והוצאה לאור בע"מהדפסת חוברות עבור אחמ צפון מודיעיןרבעון 20194
                  3,307                                      07.80.02.453,306מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מציוד לק' תנועהרבעון 20194
                  3,305                                      07.80.02.093,305מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגן לרמת"ל מרכזרבעון 20194
                  3,305                                      07.80.02.093,305מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן לחדר תקשורת לודרבעון 20194
                  3,292                                      07.80.02.463,292הצעות מחיר/מסגרת זמןספרותק  תרבות ישראליתספרות מקצועיתרבעון 20194
                  3,291                                      07.80.02.453,291מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה קורס פו"מרבעון 20194
                  3,285                                      07.80.02.453,285מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהעגלות משארבעון 20194
                     -                                      07.80.02.013,282הצעות מחיר/מסגרת זמןערן ודרור יזמות בע"מסיור לימודירבעון 20194
                  3,276                                      07.80.02.413,276הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מראוטררבעון 20194
                  3,276                                      07.80.02.253,276הצעות מחיר/מסגרת זמןמהלבאוזניות שונותרבעון 20194
                  3,276                                      07.80.02.253,276הצעות מחיר/מסגרת זמןביטון דולבפעילות ספורטרבעון 20194
                     -                                      52.50.03.063,272מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"משעוני נוכחותרבעון 20194
                  3,270                                      07.80.02.453,270מפ/ מכרז פומביוידאוסטמצלמת IP ואוגר וידאו דיגיטלירבעון 20194
                  3,269                                      07.80.02.313,269מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגליםרבעון 20194
                  3,214                                      52.50.03.063,262מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקת מוצרי צ'ק פוינטרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.453,258הצעות מחיר/מסגרת זמןניהול נכסים מלונאים ש.ר.םאירוח במלון עבור אג"מ חוףרבעון 20194
                  3,261                                      07.80.02.223,254מפ/ מכרז פומבירותם בטיחות בע"ממסכות ומסנניםרבעון 20194
                  3,253                                      07.80.02.213,253פו/ פטור ועדהמרעום דולפיןאפודיםרבעון 20194
                  3,249                                      07.80.02.253,249הצעות מחיר/מסגרת זמןטסה שוקולד בע"משירבעון 20194
                  3,281                                      07.80.02.113,242מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט מטה מג"ב לודרבעון 20194
                  3,240                                      07.80.02.093,240הצעות מחיר/מסגרת זמןתורג'מןרפאלי דיזייןעבודת גינוןרבעון 20194
                  3,240                                      07.80.02.413,240מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
                  3,240                                      07.80.02.413,240מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
                  3,240                                      07.80.02.413,240מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20194
                  3,235                                      07.80.02.293,235הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס משכן בע"משרותי הדפסהרבעון 20194
                  3,229                                      07.80.02.253,229הצעות מחיר/מסגרת זמןטמיר גומיטקס בע"ממיתרי שפצוררבעון 20194
                  3,229                                      07.80.02.013,229מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"משובריםרבעון 20194
                  3,271                                      07.80.02.213,229מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםעקב מחסניתרבעון 20194
                  3,228                                      07.80.02.013,228מפ/ מכרז פומביאורגון מעצב החלונות בע"מווילונות מלמשרבעון 20194
                  3,260                                      07.80.02.453,222מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןספות לבית שאןרבעון 20194
                  3,222                                      07.80.02.113,222מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןהזמנת ריהוט תחנת נצרתרבעון 20194
                  3,218                                      07.80.02.093,218מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש משאבות למזגנים בבה"רבעון 20194
                  3,210                                      07.80.02.313,210הצעות מחיר/מסגרת זמןניראל תרבות בע"מ - פיאנו ברארוחת צהריים כנס שירות ש"רבעון 20194
                  3,200                                      07.80.02.093,200מפ/ מכרז פומביא.ל.מ. ארגמן בע"מחניות לתובעיםרבעון 20194
                  3,200                                      52.50.01.203,200מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  3,146                                      07.80.02.413,192מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20194
                  3,134                                      52.50.01.203,192מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
                  3,134                                      52.50.01.203,192מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
                  3,083                                      07.80.02.413,172מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשברבעון 20194
                  3,024                                      07.80.02.413,172מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשברבעון 20194



                  3,164                                      07.80.02.253,164הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ד הבגלב של סבא מרקו בע"מקייטרינג עבור תחנת זבולוןרבעון 20194
                  3,159                                      07.80.02.453,159פו/ פטור ועדהא.א. יבוא ושיווק בע"ממחסוםרבעון 20194
                  3,159                                      07.80.02.013,159הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"ממחסוםרבעון 20194
                  3,158                                      07.80.02.453,151מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מרכש מדפסותרבעון 20194
                  3,149                                      07.80.02.013,149מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורות עבור מערך האמ"שרבעון 20194
                  3,145                                      07.80.02.413,145הצעות מחיר/מסגרת זמןד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  3,141                                      07.80.02.093,141מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"מבדיקת מהנדס חשמל מחוז תרבעון 20194
                  3,182                                      52.50.01.053,138מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסציוד חשמלירבעון 20194
                     -                                      07.80.02.613,114מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 פקנטורבעון 20194
                  2,833                                      52.50.01.053,100מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהובלה מרחב שומרוןרבעון 20194
                  3,080                                      07.80.02.463,080הצעות מחיר/מסגרת זמןדלק מוטורס בעמ (מאזדה)מוט מתרומםרבעון 20194
                  2,525                                      07.80.02.563,071מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהיסעיםרבעון 20194
                  3,055                                      07.80.02.013,055הצעות מחיר/מסגרת זמןהקרן למורשת הכותל המערבסיור כותלרבעון 20194
                  3,048                                      07.80.02.453,048מפ/ מכרז פומביר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ואולר רב שימושי לבלשיםרבעון 20194
                  3,042                                      07.80.02.253,042הצעות מחיר/מסגרת זמןבארי כץ בע"מהרצאהרבעון 20194
                  3,042                                      07.80.02.253,042מפ/ מכרז פומביא.ע. אל-עם יזמות בע"ממטווחים ליח' מיוחדות מחוז מרכזרבעון 20194
                  3,038                                      07.80.02.313,038המ/ הצעת מחירהמרכז הארצי למנעלנות מקצועיתפריצת מנעוליםרבעון 20194
                  3,024                                      07.80.02.013,024פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                  3,020                                      07.80.02.253,020הצעות מחיר/מסגרת זמןסטימצקי בע"מרכש ספריםרבעון 20194
                  3,088                                      07.80.02.313,018מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מכונניתרבעון 20194
                  3,001                                      07.80.02.573,001הצעות מחיר/מסגרת זמןפרינט טקשקית נייר ממותגת עבור תשורות לפרוייקט מילהרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקפה סעדי בע"מתשורהרבעון 20194
                  2,992                                      07.80.02.573,000הצעות מחיר/מסגרת זמןצומת ספריםספררבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.043,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמאפית נסרי נעמה בע"מ - מאפית נינהמאפים עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקפה מלכהכיבודרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמאפיםכיבודרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן מידד אור שלטיםשירות הדפסה - תחנת זבולוןרבעון 20194
                  2,994                                      07.80.02.453,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאשד משאבי ניהול והנדסהבדיקות בטיחותרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.213,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרבקה זהבי פאות בע"מערכת איפוררבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןצרפתי מעצבים בע"משלטים עבור בית מורשת - תערוכת רכבים ישנירבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטיטניום קרן השקעות בע"מיום לימוד סדנת תחקיר .רבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודה לבריאות הציבורהשתלמותרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית יקנעם עיליתטקס קציניםרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןענבר דפוס משיהדפסת חובורתרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגולדן קראון תיירות בע"משכירת אולםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקטיעי צמרת ד.ק מאפיותכיבוד לישיבות מחוזרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשרותי חוף חנניה בע"םשייטרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.293,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעדי שנירהרצאהרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהאגודה למען החיילסיור לימודירבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.463,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשניר הפקותהצגה בנושא בטיחות בעבודה לטובת כנס בטיחות בלהברבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןסקיבה בע"מחומרים מתכליםרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןארכה בע"מחומרי חשמל מתכליםרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאופיר super - בן יהודהארז (יעקב)כיבודרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהאופה מבגדד שיווק והפצה בע"מהשלמת כיבוד לישיבות תחנת מסוביםרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.313,000מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמההרצאהרבעון 20194
                  2,997                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןליב א מארק בע"מסדנהרבעון 20194
                  3,000                                      52.50.01.053,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחנין מרעי-פינת חן סיבה קוסמטיקסעבודות גינוןרבעון 20194
                  3,006                                      52.50.03.063,000הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)שרותי הדפסה תחנת גבעתייםרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןמוצרי חשמל ופרזולרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאמצעי המחשת בטיחות בע"מפעילות בטיחות בדרכים-רכב מתהפךרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאשת ארגון שרותי תירותסיור לימודירבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעטיה רודדסדנאת בישול עבור מערך התקציבאיםרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.253,000המ/ הצעת מחירעל הגג הרצליה בע"מיום עיון קהילהרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקונדטוריית בית יוסף - אבו פרג' אלי.טקס רבין מחוז מרכז -מאפיםרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מזריםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.133,000הצעות מחיר/מסגרת זמןענבל חברה לביטוח בע"מקורס ניהול סיכונים וביטוח- ענבלרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאמ.ג'י.אס ספורט טרדינג בע"מביגוד ספורטרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאחיקם חסוןתפיליןרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.043,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאגודה לבריאות הציבוריום עיון - פיילוט למניעת/צמצום בזבוז מזוןרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.013,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי אמ"ש מרכזרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.213,000הצעות מחיר/מסגרת זמןכוכב הצפון ציוד מחנאותתיק נשיאהרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןמיצג קיר מפקדיםרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגל יגאל סיור לימודי אג"מרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.173,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדאון ווינד בע"מהשתתפות במבצע בשטח עבור מפארבעון 20194
                     -                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקפה מלכהכיבודרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.303,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגולדטקערכת נצנץרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.303,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפתרונות תלת מימד -3DNYרכש מדפסות תלת מימדרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.463,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגיל-קארהתקנת מפסק מוט מתרוממם לרכב אתרבעון 20194
                  1,963                                      07.80.02.313,000מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהלימוד נהיגה רכז צפון אבטחהרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.043,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשיפון מ.ב. בע"מכיבוד לישיבותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר חנו אחזקות בע"מכיבודרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקטיעי צמרת ד.ק מאפיותכיבוד לישיבותרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעדנת הכרמל בע"מכיבוד לישיבות מחוזרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשף בע"מ 4סדנת בישולרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןס.ר.א. בשר ברובע בע"מכלכלה יום גיבוש לשכהרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.573,000הצעות מחיר/מסגרת זמןגרעיני הבית סחר 2005 בע"מכיבוד לישיבות מחוז וטו בשבטרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת רדואןעבודת גינוןרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפלפל דיי ג'יי/קיסוס משהתקליטן עבור משל"ט חוףרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפיתוח וגינון הצפוןעבודות גינון לשפרעםרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמאי- סט בע"מכוסותרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמעדני אורי ובניו בע"מכיבודרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטל כתרןהרצאהרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז הפרחים בסיטונאותעציצים - מחוז חוףרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמאפיית שיפון פלוסכיבוד למרחב שומרוןרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןראש צוריםאירוע מתנדבים חברוןרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמעדני בראבו 2018 בע"מארוחה עבור מתנדבים ת.עירוןרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןננסי גנדלמןשעות ייעוץרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.513,000מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"מהרשאה 2020- שאיבות ביוב מחוז צפוןרבעון 20194
                  3,006                                      52.50.01.203,000הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)שלטי בטיחות תחבורה מרכזרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.613,000הצעות מחיר/מסגרת זמןישראל אוטו אקוויפמנטתחזוקת עבודה והתקנה (תוכנהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלימור גהדוע-פרחי חן.פרחים ממז מרכזרבעון 20194



                     -                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמן ש.ש. הפקותאירוע יחידהרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמוניר לשטיחים ופרקטים בע"משטיחים דמוי פרקט למטה מחוז צפוןרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.093,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחנין מרעי-פינת חן סיבה קוסמטיקסעבודות גינון במלמשרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדי וי דיגיטל ויז'ן בע"ממצלמות דרךרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.293,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשמעון אזולאיהרצאהרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.183,000הצעות מחיר/מסגרת זמןארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"מייצור תיקרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.223,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקטרוניקה הר ציוןחומרי חשמל מתכליםרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.413,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאוחיון יוסף /מולטי קולעבור טלפוניה זי"ט ימ"ר מחוז מרכזרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.253,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבני עוריראיון- מפכ''ל בדימוסרבעון 20194
                  3,000                                      52.50.01.053,000הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן מידד אור שלטיםשירותי הדפסהרבעון 20194
                  3,000                                      52.50.01.053,000הצעות מחיר/מסגרת זמןטול סנטר דרום 2001 בע"מציוד תפעולירבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקפסולה שיווק יצירתי בעמערב יחידהרבעון 20194
                  2,999                                      07.80.02.543,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאיציק קול בע''מכלכלהרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.293,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפרשביזסדנארבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןניראל ניהול בתי קפה בע"מחג הסיגדרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאלי רז מנעולים ודלתות בטחון בע"ממחזיק מפתחותרבעון 20194
                  3,000                                      52.50.03.063,000הצעות מחיר/מסגרת זמןלפידות ציוד ייעודי בע"מרכש עבור יח' תרניםרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.043,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשירן מהדרין בע"מ (פארוק)ארוחת צהרייםרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.293,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיהודה בידרמןסדנארבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבמדבקותרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאלי רז מנעולים ודלתות בטחון בע"ממתפ"ארבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןברנד קרן/או אהוד-דניאל יוהלןרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןממתקי השלושה בע"ממוצרים לשולחן מתוקים חנוכהרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןזאפה אוונט בע"ממופע עבור אג"מ חוףרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.453,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת אווז הזהבכלכלהרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןא. א. משחקי לייזרפעילות אתגרית עבור ק' תקשוב חירום והצלהרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.413,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקטרוניקה הר ציוןמרכיבי אלקטרוניקה שוניםרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מכספותרבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.013,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרו-עי יאכטות אילת בע"מגיבוד יחידתי ימ"ר ת"ארבעון 20194
                  3,000                                      07.80.02.313,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמרפי פתרונות דפוסשלטים ליון עיוןרבעון 20194
                  2,999                                      52.50.01.052,999הצעות מחיר/מסגרת זמןהדפסות נביל עבודדגליםרבעון 20194
                  2,999                                      07.80.02.012,999מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורהרבעון 20194
                  2,975                                      07.80.02.412,999מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                  2,999                                      07.80.02.012,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאשר איל - טמבור הצומתמפתחות אגשרבעון 20194
                  2,999                                      07.80.02.012,999הצעות מחיר/מסגרת זמןימית אף.אס. בע"ממדבקות עבור חניון היכל המשפטרבעון 20194
                  2,999                                      07.80.02.252,999הצעות מחיר/מסגרת זמןדרור כלי עבודה בע"מרכש אקדחי סיכות - מדור כשירויות ארצי רבעון 20194
                     -                                      07.80.02.012,999הצעות מחיר/מסגרת זמןרז את שחר יזמות עסקית בע"מארוחת צהריים עבור נהריהרבעון 20194
                  2,999                                      07.80.02.222,999הצעות מחיר/מסגרת זמןדרור כלי עבודה בע"מחומרי חשמל מתכליםרבעון 20194
                  2,999                                      07.80.02.412,999הצעות מחיר/מסגרת זמןליאון אלקטרוניקהרכש עבור חומרים מתכלים זירבעון 20194
                  2,999                                      07.80.02.112,999הצעות מחיר/מסגרת זמןריבלין סוכנויות בע"מציוד למטבח חברוןרבעון 20194
                  2,999                                      07.80.02.322,999הצעות מחיר/מסגרת זמןאודי קצמןהדפסת תעודות- סיכום משלחת אוקטובר לפוליןרבעון 20194
                  2,999                                      07.80.02.252,999הצעות מחיר/מסגרת זמןמאיה שוצמן מטרסוסופרויז'ןרבעון 20194
                  2,999                                      07.80.02.012,999הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז גישות בע"מהרצאהרבעון 20194
                  2,999                                      07.80.02.012,999מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלונים למרחברבעון 20194
                  2,999                                      07.80.02.012,999הצעות מחיר/מסגרת זמןצחובויפולדריםרבעון 20194
                  2,999                                      07.80.02.452,999הצעות מחיר/מסגרת זמןכשיוף אלקטרוניקהכלי עבודה לימ"ר ש"ירבעון 20194
                  2,999                                      07.80.02.012,999מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעמתשורות עבור אירוח גורמי חוץרבעון 20194
                  2,998                                      07.80.02.012,998מפ/ מכרז פומביאגם 2000תשורהרבעון 20194
                  2,998                                      07.80.02.452,998הצעות מחיר/מסגרת זמןא.מ.סי מוצרי מנעולןגלמים למפתחות עבור את"ל להברבעון 20194
                  2,998                                      07.80.02.452,998הצעות מחיר/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"משירותי הדפסהרבעון 20194
                  2,998                                      07.80.02.462,998הצעות מחיר/מסגרת זמןגיטלמן ויקטוריהסקירת ספרותרבעון 20194
                  2,998                                      07.80.02.252,998הצעות מחיר/מסגרת זמןמכללת לבטח בע"מיום הדרכת בטיחותרבעון 20194
                  2,998                                      07.80.02.252,998הצעות מחיר/מסגרת זמןסופרגום (1983) בעמתותבים לנשקרבעון 20194
                  2,997                                      07.80.02.012,997הצעות מחיר/מסגרת זמןספר לכל שיווק והפצה בע"מספריםרבעון 20194
                  2,997                                      07.80.02.252,997מפ/ מכרז פומביגרף ד.ס. הדפסות משיפולדריםרבעון 20194
                  2,997                                      07.80.02.012,997מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה תחנת ראשון לציוןרבעון 20194
                  2,995                                      07.80.02.312,996פו/ פטור ועדהספידי קול בע"מיום שיא שחקיםרבעון 20194
                  2,996                                      07.80.02.092,996הצעות מחיר/מסגרת זמןימית אף.אס. בע"משירותי חניה תביעותרבעון 20194
                  2,996                                      07.80.02.252,996הצעות מחיר/מסגרת זמןמיקי מדבקות 5 בע"ממדבקות לירירבעון 20194
                  2,996                                      07.80.02.452,996הצעות מחיר/מסגרת זמןצחובויתשורהרבעון 20194
                  2,995                                      07.80.02.012,995מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות יס"מ מנשהרבעון 20194
                  2,995                                      07.80.02.252,995הצעות מחיר/מסגרת זמןגלריה מור - איתח אליהומסגור תעודות מחוז מרכזרבעון 20194
                  2,995                                      07.80.02.252,995הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)ציוד ספורטרבעון 20194
                  2,995                                      07.80.02.012,995מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתששורות לערב בני זוג משלט מרכזרבעון 20194
                  2,995                                      07.80.02.312,995הצעות מחיר/מסגרת זמןחשמל ישיר השרוןמכשירים לבדיקות וגילוי אספקת אוויררבעון 20194
                  2,995                                      07.80.02.452,995מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מתשורותרבעון 20194
                  2,995                                      07.80.02.012,995הצעות מחיר/מסגרת זמןב.ג משתלות בע"מעציצים למשרדי יחב"מרבעון 20194
                  2,995                                      07.80.02.252,995הצעות מחיר/מסגרת זמןבריאות וגיהות תעסוקתית בע"מניטור סביבתי מטווח מחוז חוףרבעון 20194
                  2,995                                      07.80.02.312,995הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקיים פאסיפיק שיווקציוד בטיחות עבור מתנדבים חוףרבעון 20194
                  2,995                                      07.80.02.172,995הצעות מחיר/מסגרת זמןלול טי. וי בע"מתיקון רחפןרבעון 20194
                  2,995                                      07.80.02.402,995הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטופ שיווק בע"מרכש בידוריות עבור מחוז מרכזרבעון 20194
                  2,995                                      07.80.02.462,995הצעות מחיר/מסגרת זמןדסל טכנולוגיות בע"מהוצאת מחקררבעון 20194
                  2,995                                      07.80.02.452,995הצעות מחיר/מסגרת זמןאיילון עמיתשירותי דפוסרבעון 20194
                  2,995                                      07.80.02.452,995הצעות מחיר/מסגרת זמןזאוס אביב בע"ממבצעיםרבעון 20194
                  2,995                                      07.80.02.312,995הצעות מחיר/מסגרת זמןתיק קו עיצובים בע"מתיקיות לשרותרבעון 20194
                  2,995                                      07.80.02.312,995מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות עבור משקים אשררבעון 20194
                  2,995                                      07.80.02.452,995מפ/ מכרז פומביפרלינה - שקד עינתזר שוקולדרבעון 20194
                  2,995                                      07.80.02.222,995הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ש תעשיות אקולוגיה ישראל (2000) בעפינוי פסולת רפואיתרבעון 20194
                  2,992                                      07.80.02.222,992הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחים ללהברבעון 20194
                  2,992                                      07.80.02.012,992מפ/ מכרז פומבילוניטק מוצרי פרסוםתשורהרבעון 20194
                  2,991                                      07.80.02.312,991הצעות מחיר/מסגרת זמןשלהבת הלבני טלעזרי אימוןרבעון 20194
                  2,991                                      07.80.02.012,991מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקציוד עזר עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  2,988                                      52.50.01.042,990הצעות מחיר/מסגרת זמןהד פוניקס בע"מרכש עבור מחסןרבעון 20194
                  2,990                                      52.50.01.052,990הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן מידד אור שלטיםשירות הדפסה עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  2,990                                      07.80.02.012,990הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיגו סוכנויות בע"ממכונת קפה עבור שיטור ימי חוףרבעון 20194
                  2,990                                      07.80.02.012,990הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיגו סוכנויות בע"ממכונת קפה למחוז צפוןרבעון 20194
                  2,990                                      07.80.02.012,990הצעות מחיר/מסגרת זמןאוטו פאן/בייתן יצחקעריסה לטלפוןרבעון 20194
                  2,990                                      07.80.02.012,990הצעות מחיר/מסגרת זמןל.כ.בע"ממכונות שטיפה בלחץ למערך האווירירבעון 20194
                  2,989                                      07.80.02.452,989הצעות מחיר/מסגרת זמןסי דיסק מעבדותרכש תוכנותרבעון 20194
                  2,989                                      52.50.01.052,989מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות עבור באקהרבעון 20194
                  2,989                                      07.80.02.012,989הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס גוונים חסדאי יצחקמחברות לשימוש היחידהרבעון 20194
                  2,988                                      07.80.02.012,988הצעות מחיר/מסגרת זמןמערכות בטיחות ג.י בע"מציוד בטיחות-ערכת עבודה בגובהרבעון 20194
                  2,988                                      07.80.02.012,988מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות תחנת מסובים למצטייניםרבעון 20194



                  2,987                                      07.80.02.452,987הצעות מחיר/מסגרת זמןממתקי עמי חיים בע"משירבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת ג'וג'וחג הסיגד-כלכלהרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.252,984הצעות מחיר/מסגרת זמןרום נולדג'וור בע"מקורס ניהול ידע בארגוניםרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורהרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםסיכת דשרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.452,984מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות עבור מרחב אשררבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.312,984הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מוטורולהמכשירי קשררבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןפריוונטק בע"מיום עיון תבל - מח חירוםרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.292,984הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ר. הפקות בע"מארוחהרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןדוד צמיר בע"מטפסיםרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.452,984מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורהרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.452,984הצעות מחיר/מסגרת זמןא. בלייכר תעשיות בע"מכוורת אחסוןרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןחכמת הבורקס - גבינאז'כלכלה כנס בטיחותרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.452,984מפ/ מכרז פומבישוגוןתיקים עבור טכנולוגיות חוףרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורהרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןתופיני ס.א.ל בע"מעוגות לאגשרבעון 20194
                  2,984                                      52.50.01.052,984הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שלומי בע"משירותי הדפסה עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  2,983                                      07.80.02.412,984מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןקרן אנקונהעבור קהילת יוצאי אתיופיהרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.452,984הצעות מחיר/מסגרת זמןמונו טק בע"מרכש מכשיר למדידת קרינהרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.012,984הצעות מחיר/מסגרת זמןא.רוביןשילוט מספנהרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורה ליס"מרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.012,984מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.312,984הצעות מחיר/מסגרת זמןלוסקי גיורא בע"מפחיםרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.412,984הצעות מחיר/מסגרת זמןש.אהרונירכש שעון נוכחות עבור מחוז תרבעון 20194
                  2,984                                      07.80.02.112,984מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20194
                  2,982                                      07.80.02.012,982הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקיים פאסיפיק שיווקציוד עזר עבור מרחב אשררבעון 20194
                  2,982                                      07.80.02.312,982הצעות מחיר/מסגרת זמןמנס קלאב-מתנות לגברמחברותרבעון 20194
                  2,981                                      07.80.02.012,981מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20194
                  2,980                                      07.80.02.452,980המ/ הצעת מחירמרעום דולפיןתיק מבצעירבעון 20194
                  2,980                                      52.50.01.052,980הצעות מחיר/מסגרת זמןאפיה מדור לדור בע"ממאפים לכיבודים תחנת קאסםרבעון 20194
                  1,490                                      07.80.02.452,980הצעות מחיר/מסגרת זמןנספרסו ישראל בע"ממבצעיםרבעון 20194
                  2,977                                      07.80.02.012,977הצעות מחיר/מסגרת זמןספר לכל שיווק והפצה בע"מספריםרבעון 20194
                  2,975                                      07.80.02.302,975הצעות מחיר/מסגרת זמןרז אספקת ציוד וחומריםניבלרים ומראותרבעון 20194
                  2,975                                      52.50.03.062,975מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"מרכש ותחזוקת שעוני נוכחותרבעון 20194
                  2,974                                      07.80.02.012,974מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקציוד עזר עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  2,972                                      07.80.02.012,972מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש מקלדות לטאבלטרבעון 20194
                  2,972                                      07.80.02.312,972הצעות מחיר/מסגרת זמןאליעזר לינביץתרופות ויטרינריותרבעון 20194
                  2,972                                      07.80.02.012,972מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מתשורהרבעון 20194
                  2,972                                      07.80.02.312,972הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי ירושליםפרחיםרבעון 20194
                  2,970                                      07.80.02.252,970הצעות מחיר/מסגרת זמןלאון מזרחי-זיוה מזרחיציוד איפור- מדמה פציעות לתרגול צוותי רפואהרבעון 20194
                  2,969                                      07.80.02.012,969מפ/ מכרז פומביסנספורט טרייד בע"מתשורהרבעון 20194
                  2,968                                      07.80.02.412,968הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.ס.ק רופ אקסס בע"מרכש עבור פרויקט חמ"ל שרוןרבעון 20194
                  2,967                                      07.80.02.312,967הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקטרו סליל בע"משולחנותרבעון 20194
                  2,966                                      07.80.02.312,966הצעות מחיר/מסגרת זמןאו.אס.אס טארגט בע"מהתקנת לנשק כספתרבעון 20194
                  2,966                                      52.50.01.052,966מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמדליותרבעון 20194
                  2,966                                      07.80.02.012,966הצעות מחיר/מסגרת זמןסולמות חגית (1990) בע"מסולםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.012,965הצעות מחיר/מסגרת זמןמלון חוף התמרים עכו בע"מסיור לימודי את"ןרבעון 20194
                  2,964                                      07.80.02.252,964הצעות מחיר/מסגרת זמןספר לכל שיווק והפצה בע"מרכש ספריםרבעון 20194
                  2,962                                      07.80.02.222,962הצעות מחיר/מסגרת זמןרניום בע"מתיקון מערכת מיםרבעון 20194
                  2,960                                      07.80.02.012,960הצעות מחיר/מסגרת זמןאינטרכל הכל לביתסרט למדפסת מדבקותרבעון 20194
                  2,960                                      07.80.02.012,960מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מתשורה - ניידת המשאלותרבעון 20194
                  2,960                                      07.80.02.462,960הצעות מחיר/מסגרת זמןענק הבטיחות בע"מציוד בטיחות מחוז מרכזרבעון 20194
                  2,960                                      07.80.02.012,960מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"משוברים למצטיינים אח"מ להברבעון 20194
                  2,958                                      07.80.02.312,958הצעות מחיר/מסגרת זמןפורסט יבוא ושיווקתיק סייררבעון 20194
                  2,958                                      07.80.02.012,958מפ/ מכרז פומבימלכות וקסברגר בע"מתשורות ספריםרבעון 20194
                  2,958                                      07.80.02.012,958הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת וונדי בע"מעציצים לאגשרבעון 20194
                  2,957                                      07.80.02.312,957הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מוטורולהרכש עבור דוברות מג"ברבעון 20194
                  2,955                                      07.80.02.312,955הצעות מחיר/מסגרת זמןאי טי אסספק כוח למצלמה מהירהרבעון 20194
                  2,955                                      07.80.02.012,955הצעות מחיר/מסגרת זמןסטימצקי בע"מתשורה ספרים לקצינים מצטייני מחוזרבעון 20194
                  2,954                                      07.80.02.092,954הצעות מחיר/מסגרת זמןטי.אר.אם תירם סוכנויותהחלפת מושבים כחלק מתחזוקה שוטפת באנדרטת מגרבעון 20194
                  2,950                                      07.80.02.092,950הצעות מחיר/מסגרת זמןאבו מוך גמילעבודות גינון במג"ב חרישרבעון 20194
                  2,950                                      07.80.02.252,950הצעות מחיר/מסגרת זמןאלה שורהרצאהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.452,950הצעות מחיר/מסגרת זמןממתקי עמי חיים בע"משי לבואי כנס ינוך מחוזירבעון 20194
                  2,950                                      07.80.02.252,950הצעות מחיר/מסגרת זמןדורית עוזיאלסדנת תשאול מחזור ג'רבעון 20194
                  2,950                                      07.80.02.012,950הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהושרותי הדפסה לשכת ממ"זרבעון 20194
                  2,950                                      07.80.01.542,950הצעות מחיר/מסגרת זמןאורית שבחלימוד אנגליתרבעון 20194
                  2,948                                      07.80.02.012,948הצעות מחיר/מסגרת זמןבנשטיין דבורה סוזנההרצאהרבעון 20194
                  2,948                                      07.80.02.222,948הצעות מחיר/מסגרת זמןגלילוןמדבקות וריבוניםרבעון 20194
                  2,948                                      07.80.02.222,948הצעות מחיר/מסגרת זמןדיאנה פלוסתיקון מצלמותרבעון 20194
                  2,948                                      07.80.02.252,948הצעות מחיר/מסגרת זמןדי.דיפנס ר.ד. בע"מחולצותרבעון 20194
                  2,948                                      07.80.02.252,948הצעות מחיר/מסגרת זמןאם הדרך בטיחות בתנועה בע"מתמרוריםרבעון 20194
                  2,948                                      07.80.02.312,948הצעות מחיר/מסגרת זמןאדיב שיווק כל אופקיםקלסרים לאגשרבעון 20194
                  2,948                                      07.80.02.292,948הצעות מחיר/מסגרת זמןישע סיון יעוץ בע"מספריםרבעון 20194
                  2,948                                      07.80.02.252,948הצעות מחיר/מסגרת זמןבנשטיין דבורה סוזנהלווי ויעוץ בשפה האנגלית - אגף ההדרכהרבעון 20194
                  2,948                                      07.80.02.012,948הצעות מחיר/מסגרת זמןאוירכמן תומאסלשכ"מרבעון 20194
                  2,948                                      07.80.02.312,948הצעות מחיר/מסגרת זמןרובין ר.י.ד בע"מהדפסת רולאפ ערבית לתחנותרבעון 20194
                  2,948                                      07.80.02.312,948הצעות מחיר/מסגרת זמןאמתי  בעמפאפירול לכלברבעון 20194
                  2,948                                      07.80.02.012,948הצעות מחיר/מסגרת זמןבנשטיין דבורה סוזנה יוהלןרבעון 20194
                  2,948                                      07.80.02.252,948הצעות מחיר/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואיציוד למלר"ת- שרוול רשתרבעון 20194
                  2,948                                      07.80.02.452,948מפ/ מכרז פומביטופ סטוקתיק צדרבעון 20194
                  2,946                                      07.80.02.252,946הצעות מחיר/מסגרת זמןכל בו עמיעד בע"מציוד לבינוירבעון 20194
                  2,944                                      07.80.02.452,944מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים ממר שפלהרבעון 20194
                  2,944                                      07.80.02.012,944מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20194
                  2,943                                      07.80.02.412,943הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.כהן אלקטרוניקהצורכת מחשברבעון 20194
                  2,843                                      07.80.02.402,942מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד תקשורת חפ"ק לוויני תרבעון 20194
                  2,940                                      07.80.02.452,940הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מארוחהרבעון 20194
                  2,928                                      07.80.02.412,928הצעות מחיר/מסגרת זמןפתרונות אבטחה בע"מ HVIמצלמות ומכשיר NVRרבעון 20194
                  2,927                                      07.80.02.452,927מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מלדרמנים לחבלה מחוז צפוןרבעון 20194



                  2,926                                      07.80.02.462,926הצעות מחיר/מסגרת זמןארבל שטראוס בע"מציוד בטיחות מחוז מרכזרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.012,925מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטייני מתנדבי האתןרבעון 20194
                  2,925                                      52.50.01.032,925הצעות מחיר/מסגרת זמןקונוס תדמית ותקשורת בע"מחוברות כטב"מרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןתאריקה זוהר ייצוג בע"מסרטוןרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.292,925הצעות מחיר/מסגרת זמןעמוס לויטובהרצאהרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןאסף פרישמןסרטוןרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.092,925הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ע.מ הספקה טכנית ירושלים בע"מדשא סינטטירבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.252,925הצעות מחיר/מסגרת זמןיאיר ורוןיעוץ להקמת תערוכה - בית מורשתרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.012,925מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים תחנת גלילותרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.012,925מפ/ מכרז פומביהפיגרףתשורות לפורשים ממחוז ת"ארבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.222,925הצעות מחיר/מסגרת זמןסייפקו ציוד בטיחות בע"מערכות ספיגהרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.452,925הצעות מחיר/מסגרת זמןויקטור תעשיות גז בע"מרכש תפעולירבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןשלט מואר 1X2 מטררבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןאפגרייד קונסולטינג בע"מניסוי מערכת ביקורת מטבח ומזוןרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.462,925הצעות מחיר/מסגרת זמןשמר בטיחות והנדסהסקר בטיחות מטה מחוז ת"ארבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.452,925הצעות מחיר/מסגרת זמןר.ד.ע. תמרי בע"מ יבוא ותיק מבצעירבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןדניאלי פריבס - נגריית פ. דניאלישרותי נגרותרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.012,925מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות מג"ב חוףרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.012,925מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20194
                  2,925                                      52.50.01.052,925הצעות מחיר/מסגרת זמןהדפסות APSדגלוניםרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מתעודות כניסהרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.252,925הצעות מחיר/מסגרת זמןצחר אלמוגפיתוח תסריטים- בית מורשתרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.012,925מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים שוטרי יהודהרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.452,925מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטייניםרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןלוי אליהוהרצאה עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  2,857                                      07.80.02.312,925פס/ פטור סגן חשבסיגמא טקרפידותרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןאספרנסה כריסטינה מריאלפרחיםרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןקרן אור חן בע"מהרצאהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.012,925הצעות מחיר/מסגרת זמןאיציק בן ארויהיעוץרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.312,925הצעות מחיר/מסגרת זמןקול אשיראילוף סוסרבעון 20194
                  2,925                                      07.80.02.452,925הצעות מחיר/מסגרת זמןצבעים אמיתיים ש.ח בע"ממחברות לחניכי פו"מרבעון 20194
                  2,922                                      07.80.02.012,922הצעות מחיר/מסגרת זמןסקורפיו שירותי משרדהפקת דיסק- תזמורת מ''ירבעון 20194
                  2,922                                      07.80.02.012,922מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלרכש סיכות - אגף ההדרכה + רבעון 20194
                  2,921                                      07.80.02.012,921הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"ממתפ"ארבעון 20194
                     -                                      07.80.02.042,920הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז מורשת מנחם בגיןאירוע משפחות שכולותרבעון 20194
                  2,913                                      07.80.02.252,913הצעות מחיר/מסגרת זמןלדעת הדרכות ויזמות בע"מסדנארבעון 20194
                  2,913                                      07.80.02.112,913הצעות מחיר/מסגרת זמןקירוסקאי אגש"ח בע"מטוסטר תעשייתי עבור מתקן 302רבעון 20194
                  2,913                                      07.80.02.012,913הצעות מחיר/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מדגליםרבעון 20194
                  2,909                                      07.80.02.312,909הצעות מחיר/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מהדפסת חוברות ספרות מקצועיתרבעון 20194
                  2,907                                      07.80.02.412,907הצעות מחיר/מסגרת זמןארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"ממארז אטום ממים מפלסטיק קשיחרבעון 20194
                  2,904                                      52.50.01.082,904מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מממתגרבעון 20194
                  2,903                                      07.80.02.092,903הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.ס.ק רופ אקסס בע"מעבור חוליית אנטנות העתקהרבעון 20194
                  2,902                                      07.80.02.252,902הצעות מחיר/מסגרת זמןאלחוט יםהזמנת מפותך דיגטליות למערך השיטור הימירבעון 20194
                     -                                      07.80.02.532,902הצעות מחיר/מסגרת זמןאלחוט יםכרטיס מפהרבעון 20194
                  2,901                                      52.50.01.052,901הצעות מחיר/מסגרת זמןהדפסות APSתופסן לבגדרבעון 20194
                  2,901                                      07.80.02.452,900מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מאוזניותרבעון 20194
                  2,900                                      07.80.02.092,900הצעות מחיר/מסגרת זמןדני גינון /נייזלר דניאלשירותי גינון למחוז ש"ירבעון 20194
                  2,900                                      07.80.02.452,900מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20194
                  2,900                                      07.80.02.012,900מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורותרבעון 20194
                  2,898                                      07.80.02.452,898הצעות מחיר/מסגרת זמןמאגרי תוכנה בע"מרכש תוכנהרבעון 20194
                  2,896                                      07.80.02.012,896מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסציוד משקי עבור מחוז צפוןרבעון 20194
                  2,896                                      07.80.02.252,896הצעות מחיר/מסגרת זמןד"ר לימור שגיאהנחיית סדנהרבעון 20194
                  2,896                                      07.80.02.252,896הצעות מחיר/מסגרת זמןאודי קצמןשלטים לתערוכה בית מורשת מרבעון 20194
                  2,896                                      07.80.02.452,896הצעות מחיר/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מחוברות הדרכה לקורס BIGDATAרבעון 20194
                  2,894                                      07.80.02.012,894מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלאריזת עץ למדליהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.572,893הצעות מחיר/מסגרת זמןשיא אירלנד (2015) בע"מאולם+ארוחה עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  2,890                                      07.80.02.312,890הצעות מחיר/מסגרת זמןסער א.ת. יזמות ומסחרמנשאי מיםרבעון 20194
                  2,886                                      07.80.02.292,886הצעות מחיר/מסגרת זמןאור לחייל בע"מ 513ערכות לחנוכיותרבעון 20194
                  2,810                                      07.80.02.412,883מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20194
                  2,794                                      07.80.02.412,883מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20194
                  2,748                                      07.80.02.412,883מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכי מחשברבעון 20194
                  2,883                                      07.80.02.252,883הצעות מחיר/מסגרת זמןסיטרין סולושנס בע"מתחזוקת מכשירי אוטוקלב- מרפאות שינייםרבעון 20194
                  2,881                                      07.80.02.452,881מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מלשכ"מרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.452,872פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                  2,868                                      07.80.02.012,868מפ/ מכרז פומבינאומבורג ודרורי בע"מרכש  דיסק און קי + פולדרים רבעון 20194
                  2,867                                      07.80.02.222,867הצעות מחיר/מסגרת זמןלייפג'ן בע"מ - LIFEפלסטיקהרבעון 20194
                  2,867                                      52.50.01.052,867מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמחברותרבעון 20194
                  2,867                                      07.80.02.252,867הצעות מחיר/מסגרת זמןציפור הנפש אומנות ישראלית בע"מתשורה - כנס גימלאים אגף ההדרכהרבעון 20194
                  2,867                                      52.50.03.062,867מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מתחזוקת מיני מרכזירבעון 20194
                  2,867                                      07.80.02.012,867הצעות מחיר/מסגרת זמןבר את גל בע"מציוד עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  2,864                                      07.80.02.012,864מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מ תשורה שוברים שוטרים מצטייניםרבעון 20194
                  2,896                                      07.80.02.512,858מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת וידאופון לתחנת יבנהרבעון 20194
                  2,855                                      07.80.02.012,855הצעות מחיר/מסגרת זמןרונן דוד - נגישות מסמכיםבידמרבעון 20194
                  2,854                                      07.80.02.012,854מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממחברת לשוטרי תחנת יהודהרבעון 20194
                  2,850                                      07.80.02.452,850הצעות מחיר/מסגרת זמןניראל ניהול בתי קפה בע"מישיבת ספכ מחוזירבעון 20194
                  2,849                                      07.80.02.292,849הצעות מחיר/מסגרת זמןוקסברגר חיה ויהושועמחברת מודפסתרבעון 20194
                  2,848                                      07.80.02.452,848מש/ מכרז שב"סא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"ממידוףרבעון 20194
                  2,783                                      52.50.01.052,833מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסציוד חשמלירבעון 20194
                  2,831                                      07.80.02.312,831הצעות מחיר/מסגרת זמןקסאי מכשירי פילאטיס בע"מקפיץ לאימוןרבעון 20194
                       84                                      07.80.02.452,822הצעות מחיר/מסגרת זמןראם ספורט ומחנאות 2013רכש תפעולירבעון 20194
                  2,853                                      07.80.02.312,820מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20194
                     -                                      52.50.01.052,814הצעות מחיר/מסגרת זמןטים ציוד טלויזיהאוזניותרבעון 20194
                  2,808                                      07.80.02.012,808הצעות מחיר/מסגרת זמןאפי פרינט בע"מהדפסה ע"ג קונווס למח מתנדביםרבעון 20194
                  2,808                                      07.80.02.012,808מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה לשוטרים מצטייני מחוז תרבעון 20194
                  2,808                                      07.80.02.252,808הצעות מחיר/מסגרת זמןרומיכל בע"מבקבוק למהילת תרופותרבעון 20194
                  2,808                                      07.80.02.092,808הצעות מחיר/מסגרת זמןשרון הדברה ירוקה בע"מעבודות הדברה בבסיסי עוטף ירושליםרבעון 20194
                  2,808                                      07.80.02.222,808הצעות מחיר/מסגרת זמןבוכמן פדר-ב.פ יבוא ומסחשקים להשמדת סמיםרבעון 20194
                  2,808                                      07.80.02.312,808הצעות מחיר/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"מסדנא פרוייקט שחקיםרבעון 20194
                  2,808                                      07.80.02.312,808הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שילובים.חבורת למפקד ממר שפלהרבעון 20194
                  2,808                                      52.50.03.062,808מש/ מכרז שב"ססנו פרופשיונל בע"מקרטונים עבור פר' תחנת מודיעין מרחב שפלהרבעון 20194
                  2,808                                      07.80.02.222,808הצעות מחיר/מסגרת זמןענק הבטיחות בע"מתעלות דריכהרבעון 20194
                  2,808                                      07.80.02.312,808הצעות מחיר/מסגרת זמןאלפםאלקטרוניקה בע"ממטענים למגנומטררבעון 20194
                  2,808                                      07.80.02.452,808מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20194



                  2,814                                      07.80.02.312,808מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מיגון מתקניםרבעון 20194
                  2,808                                      07.80.02.012,808מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקעלוניםרבעון 20194
                  2,806                                      07.80.02.012,806הצעות מחיר/מסגרת זמןבומי שיווק בע"מתיק אישירבעון 20194
                  2,800                                      07.80.02.452,800מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיות עבור מולטימדיה לחדר כושר מחוז חוףרבעון 20194
                  2,800                                      07.80.02.462,800הצעות מחיר/מסגרת זמןליאת גפניייעוץ בטיחות להעצמת/עידוד הבטיחות בארגוןרבעון 20194
                  2,800                                      07.80.02.252,800הצעות מחיר/מסגרת זמןכתר פלסטיק בע"ממחסןרבעון 20194
                  2,799                                      52.50.01.082,799מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
                  2,799                                      07.80.02.012,799מפ/ מכרז פומביטופ סטוקחולצות לילדי יום ילקמרבעון 20194
                  2,769                                      07.80.02.092,798מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםהתקנת רשתות ביומן כניסה מטאר יםרבעון 20194
                  2,796                                      07.80.02.452,796הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מערכה להכנת מגנטיםרבעון 20194
                  2,793                                      07.80.02.012,793הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מכיבוד בוקר+ ארוחת צהרייםרבעון 20194
                  2,791                                      07.80.02.572,791הצעות מחיר/מסגרת זמןהארץ עיתון יומימנוי עיתוןרבעון 20194
                  2,791                                      52.50.03.062,791מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מאל פסק עבור הקמת יחידת קשתרבעון 20194
                  2,791                                      52.50.03.062,791מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מאל פסק - הקמת שיטור עירוני יחרבעון 20194
                  2,790                                      07.80.02.402,790הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.ס.ק רופ אקסס בע"מקורס מטפסי תרניםרבעון 20194
                  2,790                                      52.50.03.062,790הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון בית יוסףבדיקת מזוזות במחוז ת"ארבעון 20194
                  2,788                                      07.80.02.452,788מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמות רשת ו-IPרבעון 20194
                  2,787                                      07.80.02.462,787הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ח אדם וחווה בע''משכירת אולםרבעון 20194
                  2,785                                      07.80.02.452,785הצעות מחיר/מסגרת זמןברקום שיווק והפצה בע"ממצלמה לקסדותרבעון 20194
                  2,785                                      07.80.02.012,785הצעות מחיר/מסגרת זמןשיפודים גריל ישראלי בע"מארוחת צהרייםרבעון 20194
                  2,764                                      07.80.02.092,764הצעות מחיר/מסגרת זמןארבל שטראוס בע"מתחזוקת מדרגות המערך האווירי סרטי הדבקהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.452,763הצעות מחיר/מסגרת זמןערן ודרור יזמות בע"מסיור לימודירבעון 20194
                  2,750                                      07.80.02.312,750הצעות מחיר/מסגרת זמןסנספורט טרייד בע"מציוד לסייריםרבעון 20194
                  2,740                                      52.50.03.062,750מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                  2,692                                      52.50.01.202,750מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                  2,692                                      07.80.02.512,750מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                  2,750                                      07.80.02.252,750הצעות מחיר/מסגרת זמןריצ'י  התקוה נהריהארוחת צהריים עבור מת"מ-חטרבעון 20194
                  2,750                                      07.80.02.292,750הצעות מחיר/מסגרת זמןאב - דןספריםרבעון 20194
                  2,749                                      07.80.02.412,750מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  2,750                                      07.80.02.452,750הצעות מחיר/מסגרת זמןנוני קעטבי שי ו/או נאווהגריל גז 4 מבעריםרבעון 20194
                  2,749                                      07.80.02.012,749הצעות מחיר/מסגרת זמןשיווק שי תעשיות פרספקס- עופר קדושפודיוםרבעון 20194
                  2,793                                      07.80.02.312,738הצעות מחיר/מסגרת זמןוורקרחלוקים מבדרבעון 20194
                  2,738                                      07.80.02.012,738הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מקייטרינג לסדנת פיתוח ראשי חוליותרבעון 20194
                  2,726                                      07.80.02.312,726מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםציוד צילוםרבעון 20194
                  2,758                                      52.50.03.062,722מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משיטור עירוני שוהם- פרוייקטרבעון 20194
                  2,710                                      07.80.02.312,710הצעות מחיר/מסגרת זמןאשדוד ים בע"מהזמנת גנץ 2.90 מטררבעון 20194
                  2,701                                      52.50.01.052,701הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ד.אדרנלין בע"מפעילות לנערים בסיכון קאסםרבעון 20194
                  2,700                                      07.80.02.312,700הצעות מחיר/מסגרת זמןאמינות ובטחון בע"מכספותרבעון 20194
                  2,700                                      07.80.02.312,700הצעות מחיר/מסגרת זמןאשדוד ים בע"מאמצעים לשיטור ימירבעון 20194
                  2,700                                      07.80.02.012,700הצעות מחיר/מסגרת זמןלאנטרקוט בע"מכלכלהרבעון 20194
                  2,700                                      07.80.02.012,700הצעות מחיר/מסגרת זמןהייבלום כרמלצילום מגנטים אירוע חנוכה מחוזירבעון 20194
                  2,610                                      07.80.02.012,700הצעות מחיר/מסגרת זמןפינת השלושהארוחת מחלקת חירוםרבעון 20194
                  2,698                                      07.80.02.412,698הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש מסכיםרבעון 20194
                  2,697                                      07.80.02.452,697מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מדוחסי וידאורבעון 20194
                  2,696                                      07.80.02.012,696הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א שיווק טבק בע"ממתפ"ארבעון 20194
                  2,692                                      07.80.02.012,692הצעות מחיר/מסגרת זמןעמותת נא לגעתסיור לימודי יח סממזרבעון 20194
                  2,712                                      07.80.02.312,691מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"ממכשיר מי חם/קררבעון 20194
                  2,691                                      07.80.02.012,691הצעות מחיר/מסגרת זמןנורית לוי/מיקי לויסדנה לחברי משלחת ברקרבעון 20194
                  2,691                                      07.80.02.012,691מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20194
                  2,691                                      07.80.02.012,691הצעות מחיר/מסגרת זמןגרף פרינט ל.נ בע"ממחברות יח' סייבררבעון 20194
                  2,691                                      07.80.02.452,691מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים לשוטרים מוערכיםרבעון 20194
                  2,691                                      07.80.02.252,691הצעות מחיר/מסגרת זמןשמואל דה לאון אנרגיה בע"מכנסרבעון 20194
                  2,586                                      07.80.02.292,685הצעות מחיר/מסגרת זמןמורגנפלד בע"מארוחהרבעון 20194
                  2,738                                      07.80.02.312,676מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מכיסאות חטיבת האבטחהרבעון 20194
                  2,480                                      07.80.02.252,674הצעות מחיר/מסגרת זמןקוסמוטרייד בע"מציוד פזיותרפיהרבעון 20194
                  2,670                                      07.80.02.252,670הצעות מחיר/מסגרת זמןאדווה בית ספר לשייטקורס משיט לימאי לכישרבעון 20194
                  2,668                                      07.80.02.312,668הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ר.לייזר ליין בע"מציוד מדפסותרבעון 20194
                  2,667                                      07.80.02.012,667הצעות מחיר/מסגרת זמןראשס ט.ב שרותי מצלמה בע"מסרטוןרבעון 20194
                  2,662                                      07.80.02.452,662מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"משלט וידאו דיגיטלירבעון 20194
                  2,660                                      07.80.02.012,660הצעות מחיר/מסגרת זמןקארטינג פלייסרצף הפיתוח מחוז מרכז -פעילות סיכוםרבעון 20194
                  2,656                                      07.80.02.012,656הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון תקלות בחדר כושררבעון 20194
                  2,654                                      07.80.02.322,654הצעות מחיר/מסגרת זמןאודי קצמןסיכום משלחת ספטמבר לפוליןרבעון 20194
                  2,663                                      52.50.01.202,647מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מהרשאה 2020-עב' חשמל מטארבעון 20194
                  2,646                                      07.80.02.312,646מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהציוד תפעולירבעון 20194
                  2,646                                      07.80.02.452,646הצעות מחיר/מסגרת זמןספר לכל שיווק והפצה בע"מתשורות ממז מרכזרבעון 20194
                  2,682                                      52.50.01.052,645מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסציוד חשמלירבעון 20194
                  2,643                                      07.80.02.452,643מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלים לאת"ל להברבעון 20194
                  2,633                                      07.80.02.012,633מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20194
                  2,632                                      07.80.02.092,633מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מאספקת 5 משאבות מים.רבעון 20194
                  2,633                                      07.80.02.012,633הצעות מחיר/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מדגליםרבעון 20194
                  2,633                                      07.80.02.312,633מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מיום אימוןרבעון 20194
                  2,633                                      07.80.02.312,633הצעות מחיר/מסגרת זמןדגש ציוד ארגונומי.ציוד ארגונומירבעון 20194
                  2,633                                      52.50.03.062,633הצעות מחיר/מסגרת זמןדגש ציוד ארגונומי.ציוד ארגונומירבעון 20194
                  2,633                                      07.80.02.452,633מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20194
                  2,631                                      07.80.06.062,631הצעות מחיר/מסגרת זמןג'ינרג'יפירוק והתקנה עמדת טעינה לרכב חשמלירבעון 20194
                  2,629                                      07.80.02.012,629מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לשוטרים מצטיינים מרחב דן ובני ברקרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.222,621הצעות מחיר/מסגרת זמןבני יוסטר כספותכספותרבעון 20194
                  2,621                                      07.80.02.312,621הצעות מחיר/מסגרת זמןפי.ס. גרף בע"מתג ושרוך למחלקת חירופרבעון 20194
                  2,621                                      07.80.02.412,621מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  2,615                                      07.80.02.412,615הצעות מחיר/מסגרת זמןמאגרי תוכנה בע"מרכש תוכנהרבעון 20194
                  2,067                                      07.80.02.562,611מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20194
                  2,610                                      07.80.02.222,610הצעות מחיר/מסגרת זמןסינאל מלל פייווי בע"מתיקוןרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.452,608הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלות אייל אחים לוי בע"מעציצים לטיפוח התחנה ימר מרכזרבעון 20194
                  2,604                                      07.80.02.462,604מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מציוד לסייררבעון 20194
                  2,520                                      07.80.02.452,604הצעות מחיר/מסגרת זמןמצפה תת ימי ים סוף בע"ממצפה תת ימירבעון 20194
                  2,602                                      07.80.02.132,602הצעות מחיר/מסגרת זמןדי וי דיגיטל ויז'ן בע"ממצלמות דרךרבעון 20194
                  2,037                                      52.50.01.052,600מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילסיור לימודי ראש"לצרבעון 20194
                  2,600                                      07.80.02.012,600הצעות מחיר/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבדפוסרבעון 20194
                  2,597                                      07.80.02.012,597מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20194
                  2,596                                      07.80.02.312,596הצעות מחיר/מסגרת זמןתילתן ערכות למידה בע"מערכת למידהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.012,592הצעות מחיר/מסגרת זמןניהול נכסים מלונאים ש.ר.םאירוח במלון עבור אג"מ חוףרבעון 20194
                  2,585                                      07.80.02.312,585הצעות מחיר/מסגרת זמןשינע הרמות בע"מביקורת לציוד הרמהרבעון 20194
                  2,580                                      07.80.02.012,580הצעות מחיר/מסגרת זמןנספרסו ישראל בע"ממכונת קפהרבעון 20194



                  2,574                                      07.80.02.312,574הצעות מחיר/מסגרת זמןסימולציות אקסטרים בע"משחקן / אומן לתרגיל יחידהרבעון 20194
                  2,574                                      07.80.02.402,574הצעות מחיר/מסגרת זמןמונו טק בע"ממכשיר מדידת קרינהרבעון 20194
                  2,574                                      07.80.02.012,574הצעות מחיר/מסגרת זמןאי. בי. אי קומרס- יניב יאירגזיבו כולל דפנותרבעון 20194
                  2,574                                      07.80.02.312,574הצעות מחיר/מסגרת זמןמפעיל בע"מכרטיסי קרבהרבעון 20194
                  2,574                                      07.80.02.312,574פו/ פטור ועדהח.ב.א. סוכנויות בע"ממחסניות לירי כדורי אימוניםרבעון 20194
                  2,574                                      07.80.02.452,574מפ/ מכרז פומביצחובויסמלים למרחב עמקיםרבעון 20194
                  2,574                                      07.80.02.452,574מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרכפפות תרמיות עבור יג"ל צפוןרבעון 20194
                  2,569                                      07.80.02.012,569הצעות מחיר/מסגרת זמןשימורי איכות בע"מהשלמת כיבוד לישיבות משל"רבעון 20194
                  2,563                                      07.80.02.252,563הצעות מחיר/מסגרת זמןיוני טכנאי שרות ותיקונים לציוד כושרתיקון הליכוןרבעון 20194
                  2,596                                      07.80.02.452,560מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסרכש מקרריםרבעון 20194
                  2,560                                      07.80.02.012,560מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות שונות עבור ק' אח"מ להברבעון 20194
                     -                                      07.80.02.452,557מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברי מתנה - יחידות ותחנות מחוז חוףרבעון 20194
                  2,554                                      07.80.02.412,554מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  2,552                                      07.80.02.312,552הצעות מחיר/מסגרת זמןאי.וי אד'ג בע"מהתקנת עמדת טעינה ועלות עמדת טעינהרבעון 20194
                  2,550                                      07.80.02.452,550מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות למצטיינים הונאה מחוזירבעון 20194
                  2,249                                      07.80.02.452,550הצעות מחיר/מסגרת זמןארוך לימור-אינספייר הפקת אירועיםסיור טעימות מטה להברבעון 20194
                  2,550                                      07.80.02.462,550הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.ר.ש פרוייקטים לבטיחות בנהיגהכנס בטיחותרבעון 20194
                  2,545                                      07.80.02.612,545מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שילוט למגרש חדשרבעון 20194
                  2,577                                      07.80.02.312,545מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממאויים אשכולותרבעון 20194
                  2,543                                      07.80.02.092,544מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום- התקנת חלון הזזה מטאר רמלהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.312,530מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעמיגון עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  2,530                                      07.80.02.452,530הכ / התחייבות כספיתמשרד האוצרהכשרהרבעון 20194
                  2,527                                      07.80.02.012,527מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסק און קירבעון 20194
                  2,527                                      07.80.02.312,527הצעות מחיר/מסגרת זמןאלחכים - הדפסה והוצאה לאור בע"מהדפסת חובורתרבעון 20194
                  2,442                                      52.50.03.062,526מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתשתיות מצלמות גוף - ויזנט שרבעון 20194
                  2,442                                      52.50.03.062,526מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד תקשורת אקטיבית עבור מגרבעון 20194
                  2,554                                      07.80.02.452,524מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור האג"מרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.612,523מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש קיה סידרבעון 20194
                  2,256                                      07.80.02.412,521מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסך 24רבעון 20194
                  2,235                                      07.80.02.412,521מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"מרכש מסכיםרבעון 20194
                  2,409                                      52.50.03.062,515מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםתחזוקה ורישוי מוצרי -NACרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.012,510הצעות מחיר/מסגרת זמןהרלינגטון אשקלוןסדנת מפקדים מחוז מרכזרבעון 20194
                  2,501                                      07.80.02.252,501הצעות מחיר/מסגרת זמןקאריל שיווק בינלאומי בע"משילוח כוונות לאיבחוןרבעון 20194
                  2,501                                      07.80.02.012,501הצעות מחיר/מסגרת זמןלימור גהדוע-פרחי חן.פרחים לערב מפקד ממז מרכזרבעון 20194
                  2,500                                      07.80.02.562,501מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעיםרבעון 20194
                  2,500                                      07.80.02.012,500מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהאירוע ערב אח"מ ש"ירבעון 20194
                  2,500                                      07.80.02.012,500פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי לאילת מחלקת חבלה רבעון 20194
                  2,500                                      52.50.01.052,500הצעות מחיר/מסגרת זמןגדבאן ראמי עומר - מרצההרצאהרבעון 20194
                  2,500                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןהשטיח המעופף בע"מסיור לימודירבעון 20194
                  2,500                                      07.80.02.312,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאו.אס.אס טארגט בע"מפירוק התקן מקיהרבעון 20194
                  2,500                                      07.80.02.452,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיטה בע"מא. ערברבעון 20194
                  2,500                                      07.80.02.092,500הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן יורם /אילנההדברה רמת דוד מערך אווירירבעון 20194
                  2,500                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת רותם בע"מהסעדה עבור יסמ אשררבעון 20194
                  2,500                                      07.80.02.012,500מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןהסעדהרבעון 20194
                  2,500                                      52.50.01.052,500הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א.ג לוגיסטיקה ושינועמגמ"ק לטמרהרבעון 20194
                  2,500                                      07.80.02.252,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמוסדות תשובה לישראלהרצאה בקורסרבעון 20194
                  2,500                                      07.80.02.462,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאחים פחימה בע''מבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20194
                  2,500                                      07.80.02.032,500הצעות מחיר/מסגרת זמןברוך דורועד ביתרבעון 20194
                  2,500                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקלעי אורליהרצאה עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  2,100                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןלידו כנרת בע"מסמפכ"לרבעון 20194
                  2,500                                      07.80.02.292,500הצעות מחיר/מסגרת זמןנועם ציפוריבית מורשת - הפקת סרטוןרבעון 20194
                  2,500                                      07.80.02.012,500המ/ הצעת מחירמרעום דולפיןתיק יס"מ יפורבעון 20194
                  2,500                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןניו אייג' מדיה- אריאל גלבועשכירת ציודרבעון 20194
                  2,500                                      07.80.02.452,500הצעות מחיר/מסגרת זמןתיירות מרום גולן בע"מסדנא כול ארוחהרבעון 20194
                  2,500                                      07.80.02.292,500הצעות מחיר/מסגרת זמןיהודה בידרמןספריםרבעון 20194
                  2,500                                      07.80.02.012,500הצעות מחיר/מסגרת זמןיאיר בורגרס ברכלכלהרבעון 20194
                  2,499                                      07.80.02.012,499הצעות מחיר/מסגרת זמןשימורי איכות בע"מכיבוד ערב מתנדביםרבעון 20194
                  2,499                                      07.80.02.012,499מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"מחולצותרבעון 20194
                  2,498                                      07.80.02.452,498מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות יח' רק"לרבעון 20194
                  2,498                                      07.80.02.012,498מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"ממחברותרבעון 20194
                  2,494                                      52.50.03.062,494מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  2,493                                      07.80.02.012,493מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהסיכום שנתי תחנת יבנהרבעון 20194
                  2,490                                      07.80.02.452,490הצעות מחיר/מסגרת זמןשרים במדבר בע"מערב גיבושרבעון 20194
                  2,490                                      07.80.02.462,490הצעות מחיר/מסגרת זמןאדלמן שמואל איסרהצגתרבעון 20194
                  2,480                                      07.80.02.012,480הצעות מחיר/מסגרת זמןטרקלין חשמלמכונת קפה עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  2,480                                      07.80.02.452,480הצעות מחיר/מסגרת זמןזיק-אור מוצרי חשמלמוצרי חשמלרבעון 20194
                  2,480                                      07.80.02.012,480מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות מת"ח רחובותרבעון 20194
                  1,980                                      07.80.02.012,475הצעות מחיר/מסגרת זמןקפה יפוארוחת צהריים במסעדהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.012,468מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות ממז מרכזרבעון 20194
                  2,466                                      52.50.03.062,466מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  2,457                                      07.80.02.452,457מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מארוחהרבעון 20194
                  2,457                                      52.50.01.052,457מפ/ מכרז פומבידפוס מאסטר-בכרי נבילהתשורות עבור כנס בטיחות לתלמידים רבעון 20194
                  2,457                                      07.80.02.452,457הצעות מחיר/מסגרת זמןאקטיב אינטרנשיונל ע"משולחנות לאת"ל להברבעון 20194
                  2,457                                      07.80.02.012,457מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלון שולחן בור מחוז חוףרבעון 20194
                  2,251                                      07.80.02.452,451מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"ממשאית וסבליםרבעון 20194
                  2,450                                      07.80.02.252,450הצעות מחיר/מסגרת זמןרוב רויסדנהרבעון 20194
                  2,410                                      07.80.02.412,447מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקת מוצרי צ'ק פוינטרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.542,442מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהארוע חנוכהרבעון 20194
                  2,433                                      07.80.02.452,433פו/ פטור ועדהמור קול הגברה ותאורה בע"מהגברהרבעון 20194
                  2,429                                      52.50.01.202,429מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמאספקה והתקנת ספי בטיחות לב תרבעון 20194
                  2,424                                      07.80.02.012,424מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.012,424פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםיום השוטר תחנת עציוןרבעון 20194
                  2,417                                      52.50.01.052,417מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממי קר חםרבעון 20194
                  2,417                                      52.50.01.052,417מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממתקן מי שתיהרבעון 20194
                  2,415                                      07.80.02.422,415הצעות מחיר/מסגרת זמןאיסובר קפה בע"מ / לחם בשרארוחת צהרייםרבעון 20194
                  2,412                                      07.80.02.012,412פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםיום גיבוש אתן חוףרבעון 20194
                  2,404                                      07.80.02.092,405מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל סככה מסוקים יח' רבעון 20194
                  2,033                                      52.50.01.052,401מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מסבלים התייצבות 27.11 4רבעון 20194
                  2,350                                      52.50.01.052,400מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                  2,400                                      07.80.02.012,400פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםלינה סיור לימודי רק"לרבעון 20194
                  2,400                                      07.80.02.252,400הצעות מחיר/מסגרת זמןהמכון למורשת בן גוריוןספ"כ ארצי - בן גוריוןרבעון 20194
                  2,400                                      07.80.02.012,400הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיגו סוכנויות בע"ממכונת קפה עבור מרחב מנשהרבעון 20194
                  2,400                                      07.80.02.012,400הצעות מחיר/מסגרת זמןנגישות ישראלקורסרבעון 20194



                  2,400                                      07.80.02.312,400הצעות מחיר/מסגרת זמןשירותי הדפסה כל בע"מהדפסת נגישון בשפה הערביתרבעון 20194
                  2,400                                      07.80.02.452,400מפ/ מכרז פומביבי.טי.אס אספקת רכיבים בע"מרכיבי אלקטרוניקהרבעון 20194
                  2,399                                      07.80.02.012,399הצעות מחיר/מסגרת זמןמערכות בטיחות ג.י בע"מערכת בטיחות לעבודה בגובהרבעון 20194
                  2,398                                      07.80.02.452,399הצעות מחיר/מסגרת זמןרני ויובל מאפים בע''מכלכלה קורס פו"מרבעון 20194
                  2,399                                      07.80.02.012,399מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממושאליםרבעון 20194
                  2,395                                      07.80.02.012,395הצעות מחיר/מסגרת זמןשף בע"מ 4יום גיבושרבעון 20194
                  2,387                                      07.80.02.252,387הצעות מחיר/מסגרת זמןג.מ.ס גי'מס מנג'מנט (גרנד קורט)סדנארבעון 20194
                  2,387                                      07.80.02.252,387הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.מ.ש. מלונות בוטיק - מלון קדםיום עיוןרבעון 20194
                  2,387                                      07.80.02.452,387מפ/ מכרז פומביטופ סטוקתשורהרבעון 20194
                  2,384                                      07.80.02.572,384מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מסבליםרבעון 20194
                  2,384                                      07.80.02.452,384הצעות מחיר/מסגרת זמןהתיאטרון העיבריהצגהרבעון 20194
                  2,413                                      07.80.02.452,382מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת השכונות תל אביברבעון 20194
                  2,380                                      07.80.02.452,380הצעות מחיר/מסגרת זמןטרקלין חשמלמכונת קפהרבעון 20194
                  2,375                                      07.80.02.292,375הצעות מחיר/מסגרת זמןניהול מסעדות בע"מ 443ארוחהרבעון 20194
                  2,375                                      07.80.02.012,375מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20194
                  2,369                                      07.80.02.112,369הצעות מחיר/מסגרת זמןש.אמיר ציוד טכני 2016 בע"ממעצור חניהרבעון 20194
                  2,357                                      07.80.02.012,357הצעות מחיר/מסגרת זמןבולוס נאילתשורהרבעון 20194
                  2,356                                      07.80.02.452,356הצעות מחיר/מסגרת זמןמלך הממתקים ב"ש בע"מתשורותרבעון 20194
                  2,352                                      07.80.02.012,352הצעות מחיר/מסגרת זמןסטימצקי בע"מתשורהרבעון 20194
                     900                                      07.80.02.012,350מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"מתשורות למערך אג"ת מרכז + רבעון 20194
                  2,378                                      07.80.02.012,345מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמוצרי משקי עבור מחוז צפוןרבעון 20194
                  2,340                                      07.80.02.312,340מח/ מכרז חשכ"לשמיר מערכות ומפעלים בע"מהודעות לאזרח- משל"ט מרכזרבעון 20194
                  2,340                                      07.80.02.452,340מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכות דש עבור מרחב מנשהרבעון 20194
                  2,340                                      07.80.02.462,340הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז שירות אמין דיזלבדיקת אוטובס לאחר ת.דרבעון 20194
                  2,340                                      07.80.02.312,340הצעות מחיר/מסגרת זמןפגסוס-בר קרולינה הילדהתיקון ציודרבעון 20194
                  2,340                                      07.80.02.252,340הצעות מחיר/מסגרת זמןצבי זרחיההרצאהרבעון 20194
                  2,340                                      07.80.02.402,340הצעות מחיר/מסגרת זמןאודיו-ליין אלקטרוניקהרכש מתקני תליה עבור מחוז מרכזרבעון 20194
                  2,340                                      07.80.02.012,340מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מ תשורה שוברים חטיבת קהילה והתנדבותרבעון 20194
                  2,340                                      07.80.02.252,340הצעות מחיר/מסגרת זמןרבידים המרכז לחינוךימי ליווירבעון 20194
                  2,340                                      52.50.01.052,340הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ח.צינו מכונות ומוצרי קפהמכונת קפהרבעון 20194
                  1,674                                      07.80.02.292,340מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהסעים קורס נצ"מים- מכללה לאומית לשוטריםרבעון 20194
                  2,340                                      07.80.02.252,340הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטבית מורשת - הדפסות ע''ג רולפרבעון 20194
                  2,340                                      07.80.02.022,340הצעות מחיר/מסגרת זמןבריל דיוויס (ישראל)פאנל מחזיר אוררבעון 20194
                  2,340                                      07.80.02.092,340הצעות מחיר/מסגרת זמןמוניר לשטיחים ופרקטים בע"משטיח דשא סינטטי עבור מחוז צפוןרבעון 20194
                  2,340                                      07.80.02.252,340הצעות מחיר/מסגרת זמןדר' דור מיכאלהרצאה לרופאיםרבעון 20194
                  2,340                                      07.80.02.572,340הצעות מחיר/מסגרת זמןקוגניטה פתרונות ייעוץ בע"מסדנארבעון 20194
                  2,339                                      07.80.02.312,339הצעות מחיר/מסגרת זמןא.מ.סי מוצרי מנעולןחידוש מנוי FUTURA ל-3 שניםרבעון 20194
                  2,368                                      07.80.02.452,335מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרררבעון 20194
                  2,360                                      07.80.02.112,327מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסרכש ותחזוקתרבעון 20194
                  2,322                                      07.80.02.302,322מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהברגים, מובילים, ברזלים וצדניותרבעון 20194
                  2,320                                      07.80.02.222,320מפ/ מכרז פומביניין מוצרי צריכה בע"מצידניתרבעון 20194
                  2,314                                      07.80.02.112,314הצעות מחיר/מסגרת זמןסוניקה חשמל בע"ממאווררים למחוז מרכזרבעון 20194
                  2,345                                      07.80.02.312,314מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת קודן לכניסה תחנת רמלהרבעון 20194
                  2,307                                      07.80.02.252,307מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהסיכום שנתי תחנת יבנהרבעון 20194
                  2,305                                      07.80.02.012,305הצעות מחיר/מסגרת זמןמרום אפ.גי.פי. יבוא ושירכש   דגלים -  אגף ההדרכהרבעון 20194
                  2,303                                      07.80.02.562,303הצעות מחיר/מסגרת זמןאדיוקום חיפה/אופנבך אופק יואב יצחקאוזניות מוקדנים ללמוקד מרכז בקשת ק שירותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.012,301מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור ימר צפוןרבעון 20194
                  2,300                                      07.80.02.092,300הצעות מחיר/מסגרת זמןאבירם שליטהחלפת דלת פלדלת + משקוף במגרבעון 20194
                  2,300                                      07.80.02.312,300הצעות מחיר/מסגרת זמןשרית אלקוןמרצה ליום עיון מו"מרבעון 20194
                  2,299                                      07.80.02.312,299הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלות אייל אחים לוי בע"מעציצים ופרחים למערך האווירירבעון 20194
                  2,299                                      07.80.02.012,299הצעות מחיר/מסגרת זמןענק הבטיחות בע"מציוד בטיחותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.292,298המ/ הצעת מחירARIEL EHRENBERGארוחות משלחת ברקרבעון 20194
                  2,295                                      07.80.02.312,295הצעות מחיר/מסגרת זמןהבולשת פתרונות חכמים בע"מהזמנת מצלמות לקוח סמוי למטה יחידת השירותרבעון 20194
                  2,293                                      07.80.02.012,293מפ/ מכרז פומביגיפטק מתנות ומוצרי פרסום יוהלןרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.452,282הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מלוחיות מתחלפותרבעון 20194
                  2,282                                      07.80.02.012,282מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20194
                  2,282                                      07.80.02.452,282הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מלוחיות מתחלפותרבעון 20194
                  2,282                                      07.80.02.012,282הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"ממתקן מספרים מחלף + התקנהרבעון 20194
                  2,282                                      07.80.02.412,282הצעות מחיר/מסגרת זמןדגן מולטימדיה בע"ממרחיק HDMIרבעון 20194
                  2,282                                      07.80.02.452,282הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מלוחיות מתחלפותרבעון 20194
                  2,282                                      07.80.02.452,282הצעות מחיר/מסגרת זמןטיולי דורון - בי טרוולסיוררבעון 20194
                  2,282                                      07.80.02.452,282הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מלוחיות זיהוי מתחלפותרבעון 20194
                  2,281                                      07.80.06.062,281הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מייצור מתקן מתהפך ללוחית זיהוירבעון 20194
                  2,259                                      52.50.03.062,273מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20194
                  1,295                                      07.80.02.572,272הצעות מחיר/מסגרת זמןTENNIS EXPORTרכש מכונת טניס לאימון סוסיםרבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.572,271הצעות מחיר/מסגרת זמןהמזוודה - אמיר צביסיור ערכיםרבעון 20194
                  2,233                                      07.80.02.092,268מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלמלמ"ש- תגבור תאורה במטווחרבעון 20194
                  2,050                                      52.50.01.202,259מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממרחב דן- הרחבה חד"כרבעון 20194
                  2,258                                      07.80.02.452,258הצעות מחיר/מסגרת זמןהסמל - 8עבודות הדפסהרבעון 20194
                     -                                      52.50.03.062,256מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהיתר יביל משמר איילוןרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.012,255הצעות מחיר/מסגרת זמןאיפא שקולניק פלסט בע"מעבור ניידת המשאלותרבעון 20194
                  2,251                                      07.80.02.452,251הצעות מחיר/מסגרת זמןתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים אח"מרבעון 20194
                  2,251                                      07.80.02.012,251מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20194
                  2,250                                      07.80.02.012,250הצעות מחיר/מסגרת זמןמאפיית שיפון פלוסקיטרינגרבעון 20194
                  2,250                                      52.50.01.202,250מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  2,246                                      07.80.02.012,246הצעות מחיר/מסגרת זמןאוירכמן תומאסשלייקס למאבטחי מפכ"לרבעון 20194
                  2,246                                      07.80.02.012,246מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורה למשפחות שכולותרבעון 20194
                  2,246                                      07.80.02.292,246מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20194
                  2,223                                      07.80.02.312,223מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מכדורי רגל להרצאות אלימות בספורטרבעון 20194
                  2,223                                      52.50.01.032,223הצעות מחיר/מסגרת זמןאף.וי.סי-סקיורטי סיסטמסמערכת קידוד מפתחות למערכת פריצהרבעון 20194
                  2,223                                      07.80.02.412,223הצעות מחיר/מסגרת זמןאל סייט בע"מרכש עבור להברבעון 20194
                  2,220                                      07.80.02.252,220הצעות מחיר/מסגרת זמןגלובס פבליש עתונותמנוי לגלובס-נצ"מ רונן ברקוביץרבעון 20194
                  1,966                                      07.80.02.512,220הצעות מחיר/מסגרת זמןשהנאז ייזום והשקעות בע"מהרשאה 2020- תוספות ושינויים במבנה בית הטורקיזרבעון 20194
                  2,217                                      07.80.02.312,217מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממתקן שתייהרבעון 20194
                  2,217                                      07.80.02.012,217מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממי חם/קררבעון 20194
                  2,213                                      07.80.02.312,213מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהדשא סינטטירבעון 20194
                  2,211                                      07.80.02.012,211מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורה בארוע גמלאיםרבעון 20194
                  2,200                                      07.80.02.452,200מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"מהסעהרבעון 20194
                  2,200                                      07.80.02.542,200הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ד.י טוקופיה בע"מגיבוש ספ"כ עציוןרבעון 20194
                  2,199                                      07.80.02.312,200הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס דני (אלכתב דני)הדפסת מחברות לתחנות המנהלתרבעון 20194
                  2,200                                      07.80.02.222,200הצעות מחיר/מסגרת זמןברודקסט דיזיין בע"ממכשיר הקלטהרבעון 20194
                  2,111                                      52.50.03.062,198מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסךרבעון 20194
                  2,111                                      52.50.03.062,198מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכיםרבעון 20194



                  2,089                                      07.80.02.412,198מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסך מגערבעון 20194
                  2,070                                      07.80.02.302,198מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכיםרבעון 20194
                  2,194                                      07.80.02.252,195מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהסעיםרבעון 20194
                  2,194                                      07.80.02.452,194מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  2,194                                      07.80.02.452,194מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעממעמד שולחן ישיבותרבעון 20194
                  2,194                                      07.80.02.012,194מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20194
                  1,778                                      52.50.01.202,191מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפינוי תחנת נתיבות הישנהרבעון 20194
                  2,088                                      07.80.02.292,188הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א אגמי בע"מארוחהרבעון 20194
                  2,188                                      07.80.02.452,188הצעות מחיר/מסגרת זמןאשדוד ים מספנה ושירותי ים בע"מתיקון שיפוץ מנוערבעון 20194
                     -                                      07.80.02.452,185הצעות מחיר/מסגרת זמןתעשיות בטיחות בע"מ JSHכספת נשק עבור אח"מ צפוןרבעון 20194
                  2,181                                      07.80.02.412,181מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"משעוני נוכחותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.012,181הצעות מחיר/מסגרת זמןגריל בר - ערן נסיםהסעדה עבור אמש חוףרבעון 20194
                  2,177                                      07.80.02.252,177הצעות מחיר/מסגרת זמןערן אולניקהרצאהרבעון 20194
                  2,176                                      07.80.02.452,176מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממתפ"ארבעון 20194
                  2,168                                      07.80.02.252,168הצעות מחיר/מסגרת זמןאוהד אבירם- אוטוסינתזהליווי מקצועירבעון 20194
                  2,166                                      07.80.02.012,166מפ/ מכרז פומביוידאוסטציוד צילוםרבעון 20194
                  2,165                                      07.80.02.012,165הצעות מחיר/מסגרת זמןהתרבוש ערן שדראירוח גורמי חוץרבעון 20194
                  2,164                                      07.80.02.012,165מפ/ מכרז פומביצחובויסמלים יסמ מחוז צפוןרבעון 20194
                  1,190                                      07.80.02.252,165הצעות מחיר/מסגרת זמןשמואל קרןחברות בוועדה מקצועיתרבעון 20194
                  1,296                                      07.80.02.452,160הצעות מחיר/מסגרת זמןאוטופיה-פארק סחלבים דניאליסיור לימודי מרחב אשררבעון 20194
                  2,160                                      07.80.02.462,160הצעות מחיר/מסגרת זמןשירה אבוחצירהתרגוםרבעון 20194
                  2,160                                      07.80.02.412,160מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20194
                  2,160                                      07.80.02.412,160מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקרבעון 20194
                  2,153                                      07.80.02.012,153הצעות מחיר/מסגרת זמןרחל המאיריליווי וייעוץ מקצועי להכנת קורסרבעון 20194
                  2,150                                      07.80.02.012,150הצעות מחיר/מסגרת זמןענבל אחזקות ושירותי הצלהשירותי מציל השלמהרבעון 20194
                  2,150                                      07.80.02.452,150מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מהדפסת ריקמה לכובעיםרבעון 20194
                  2,145                                      07.80.02.012,145מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מתשורהרבעון 20194
                  2,195                                      07.80.02.452,145מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור את"ן בית דגן - דובררבעון 20194
                  1,072                                      07.80.02.292,144הצעות מחיר/מסגרת זמןדניאלה רפאליעריכהרבעון 20194
                  2,139                                      07.80.02.252,139הצעות מחיר/מסגרת זמןלייבדיאנאס בע"מ (livedns ltd)תחזוקת אתר אינטרנט- מח' רבעון 20194
                  2,137                                      52.50.01.052,137פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםהשכרת אוטובוסרבעון 20194
                  2,129                                      07.80.02.452,129מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20194
                  2,179                                      07.80.02.252,129מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוטרבעון 20194
                  2,128                                      07.80.02.422,129הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מארוחת צהרייםרבעון 20194
                  2,120                                      07.80.02.012,120הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםסיכות ופצ'יםרבעון 20194
                  2,119                                      07.80.02.012,119הצעות מחיר/מסגרת זמןש.י.ר פרנקו בע"מא.בוקררבעון 20194
                  2,113                                      07.80.02.412,113מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבור אח"מ מחוז צפון נצרתרבעון 20194
                  2,112                                      07.80.02.012,112הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהושרותי הדפסה תחנת גלילותרבעון 20194
                  2,006                                      07.80.02.012,112הצעות מחיר/מסגרת זמןקווסט רום - חדר בריחהפעילות גיבושרבעון 20194
                  2,106                                      07.80.02.572,106הצעות מחיר/מסגרת זמןמהלבהנגשת כנס נגישותרבעון 20194
                  2,106                                      07.80.02.312,106מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתיק תפעול ייעודי למערך הרישוי ואבטחהרבעון 20194
                  2,106                                      07.80.02.312,106הצעות מחיר/מסגרת זמןיעקבי יהודה - ברבחוצ קייטרינגארוחה לקורס מגברבעון 20194
                  2,106                                      07.80.02.222,106מפ/ מכרז פומביברקום שיווק והפצה בע"ממצלמותרבעון 20194
                  2,106                                      07.80.02.102,106הצעות מחיר/מסגרת זמןביפר תקשורת ישראל בע"מכורזית דמ"ש לשנתייםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.252,106הצעות מחיר/מסגרת זמןעמי מיטבהרצאהרבעון 20194
                  2,104                                      07.80.02.312,104הצעות מחיר/מסגרת זמןטקסס מוצרי פרסוםרייחן לרכברבעון 20194
                  2,101                                      07.80.02.012,101הצעות מחיר/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלגביעיםרבעון 20194
                  2,100                                      07.80.02.092,100הצעות מחיר/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןצנרת למזגנים עבור עוטף ירושליםרבעון 20194
                  2,100                                      07.80.02.012,100הצעות מחיר/מסגרת זמןג.נ.י אחלה כוכב הצפון בע"מארוחה עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  2,078                                      07.80.02.452,078מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  2,078                                      52.50.01.042,078הצעות מחיר/מסגרת זמןקול מוסיקה מערכותרכש עבור את"ןרבעון 20194
                  2,070                                      07.80.02.252,070הצעות מחיר/מסגרת זמןאנרגים בעמרכש רצועות אימון פונקציונצליות רבעון 20194
                  2,070                                      52.50.01.052,070הצעות מחיר/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"ממכונת שטיפהרבעון 20194
                  2,065                                      07.80.02.012,065מח/ מכרז חשכ"לקרביץ 1974 בע"מארגזי ארכיברבעון 20194
                  2,064                                      07.80.02.312,064הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאור ולך בע"ממחברותרבעון 20194
                  2,059                                      07.80.02.302,059מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהצידניותרבעון 20194
                  2,058                                      07.80.02.012,058הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מכיבודרבעון 20194
                  2,050                                      07.80.02.512,050מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  2,050                                      07.80.02.132,050הצעות מחיר/מסגרת זמןדלק מוטורס חלפיםרשיון שנתי להפעלת VCMרבעון 20194
                  2,048                                      07.80.02.112,048מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללות מחוז מרכזרבעון 20194
                  2,048                                      07.80.02.312,048הצעות מחיר/מסגרת זמןארומיד קשר אלחוטי בע"מרכש עבור יחידת חילוץרבעון 20194
                  2,048                                      07.80.02.222,048הצעות מחיר/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מהקלטת שיריםרבעון 20194
                  2,048                                      07.80.02.252,048הצעות מחיר/מסגרת זמןסיטרין סולושנס בע"מבדיקת בטיחות למכשירי אוטוקלברבעון 20194
                  2,047                                      07.80.02.012,047מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20194
                  2,001                                      07.80.02.292,036הצעות מחיר/מסגרת זמןאייל ודודי יזמותסיוררבעון 20194
                  2,030                                      07.80.02.252,030הצעות מחיר/מסגרת זמןרבידים המרכז לחינוךיום עיוןרבעון 20194
                  2,030                                      07.80.02.012,030הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20194
                  2,027                                      07.80.02.252,027מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות גמלאיםרבעון 20194
                  2,025                                      07.80.02.012,025מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.012,022הצעות מחיר/מסגרת זמןראובן מור תיירות וגסטרונומיהסיור לימודירבעון 20194
                  2,020                                      07.80.02.312,020הצעות מחיר/מסגרת זמןאיתן פריד קרן אור בע"מעדשת מצלמהרבעון 20194
                  2,018                                      07.80.02.252,018הצעות מחיר/מסגרת זמןדוד אליצור (ישראל כל אחד יכול)סדנארבעון 20194
                  2,016                                      07.80.02.012,016הצעות מחיר/מסגרת זמןשף בע"מ 4יום גיבושרבעון 20194
                  2,014                                      07.80.02.012,014מפ/ מכרז פומבישוגוןתשורהרבעון 20194
                  2,010                                      07.80.02.012,010פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםיום השוטר משל"טרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.012,009הצעות מחיר/מסגרת זמןברקום שיווק והפצה בע"מציוד תקשורתרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.452,005הצעות מחיר/מסגרת זמןיקבי בנימינהערב יחידה אתגררבעון 20194
                  2,001                                      07.80.02.012,001מפ/ מכרז פומביצחובויסיכת יס"מרבעון 20194
                  1,999                                      07.80.02.252,001הצעות מחיר/מסגרת זמןאונו - עיצוב רב תחומימגן ראש לחניכי פנמיית כנותרבעון 20194
                  2,001                                      07.80.02.112,001הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקטרו סומאר בע"מתנורי חימוםרבעון 20194
                  2,001                                      07.80.02.092,001מפ/ מכרז פומבייעקב מליח חי בע"מעבודות בינוירבעון 20194
                  2,001                                      07.80.02.452,001מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20194
                  2,001                                      07.80.02.312,001הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן צדק שמואל- ביתר סטורמחברותרבעון 20194
                  2,001                                      07.80.02.312,001הצעות מחיר/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכניתנוררבעון 20194
                     585                                      07.80.02.042,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאנגל בעמלחמניותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.252,000הצעות מחיר/מסגרת זמןפוראקטיבמשקפייםרבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.252,000הצעות מחיר/מסגרת זמןב.צ.ג. נכסים בע"מסדנארבעון 20194
                  1,992                                      07.80.02.012,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מערכות כיבודרבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעוף והודו - ברקת חנות המפעלכיבודרבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןממתקי השלושה בע"מכיבוד לשכת מת"ח מעלה אדומיםרבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.222,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשזר יחיאל בעמחומרי חשמל מתכליםרבעון 20194
                  2,000                                      52.50.01.052,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מוסדות חנוך ותרבות בנשרשכירת אולם עבור ערב הוקרה למתנדביםרבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןהאופה מבגדד שיווק והפצה בע"מכיבוד הרמת כוסית חנוכה גבעתייםרבעון 20194



                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיבוק יזמות בע"מ - קדמהארוחת צהרייםרבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.252,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחברת מוסדות חנוך ותרבות בנשרשכירת אולם עבור רווחה חוףרבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.252,000הצעות מחיר/מסגרת זמןב.צ.ג. נכסים בע"מהרצאהרבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.452,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחסון יחזקאל יעקב - דפוס תכלתתמונות למרחב חברוןרבעון 20194
                  1,924                                      07.80.02.092,000הצעות מחיר/מסגרת זמןעירית אום-אל-פחםארנונהרבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.222,000הצעות מחיר/מסגרת זמןג.ג.ג חומרי בניין בע"מחומרים מתכליםרבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמוסדות תשובה לישראלסמפכ"לרבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.452,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאבי אוחיוןתמונות נוירבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאחיקם חסוןתשורותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאוניברסיטת תל אביבקורס נגישות - רפ"ק רמי מלכהרבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.572,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מיום יחידה מח' תקשוב מטא"ררבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.252,000הצעות מחיר/מסגרת זמןיביע אומר הפצת תורה וחסדהרצאה יום עיון מחוזירבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.292,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאורלי צדוקהדרכהרבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.412,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תקשורת ביבילים בתחנת רהט רבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מגיבוש ימ"ר - כלכלה צהרייםרבעון 20194
                  1,998                                      07.80.02.092,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידהרשאה 2020-שכירת שירותיים כימיים בכל הארץרבעון 20194
                  1,005                                      52.50.01.202,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2020-שירותי העתקות והדפסות עבור פרויקט תחנתרבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.292,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאליהו גבילינהרבעון 20194
                  1,080                                      52.50.01.202,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסות -פרויקט משלט שרבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.012,000מפ/ מכרז פומביהפיגרףתשורות לגורמי חוץ עבור יאחברבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.312,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמנס קלאב-מתנות לגברקלסרים שרותרבעון 20194
                  2,000                                      52.50.01.032,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאורמיק רכיבים בע"ממער אזעקה + מרים שמשותרבעון 20194
                  2,000                                      07.80.02.012,000הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלות אייל אחים לוי בע"מצמחי  נוי ליחידהרבעון 20194
                  1,999                                      07.80.02.512,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  1,999                                      07.80.02.011,999מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממתפ"ארבעון 20194
                  1,212                                      07.80.02.221,992מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מתנורים ומיכלים למדפסותרבעון 20194
                  1,991                                      07.80.02.011,991מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות שוברים עבור שוטרים מצטייניםרבעון 20194
                  1,989                                      07.80.02.251,989הצעות מחיר/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מהדפסת חוברות ספרות מקצועיתרבעון 20194
                  1,989                                      07.80.02.251,989מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקאירועי סוכות בית מורשת - חולצות פולו רבעון 20194
                  1,989                                      07.80.02.011,989מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20194
                  1,989                                      07.80.02.451,989הצעות מחיר/מסגרת זמןאצל עובד בכפר בע"מא. ערברבעון 20194
                  1,989                                      07.80.02.451,989הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןשלטרבעון 20194
                  1,989                                      07.80.02.011,989מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתיק לשוטר תחנת עציוןרבעון 20194
                  1,975                                      07.80.02.091,987הצעות מחיר/מסגרת זמןהגרעין בע"מציודרבעון 20194
                  1,986                                      07.80.02.041,985הצעות מחיר/מסגרת זמןקאנאפס בע"מכלכלה במסגרת פרוייקט שחקיםרבעון 20194
                  1,983                                      07.80.02.411,983מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"מרכש ותחזוקה שעוני נוכחותרבעון 20194
                  1,983                                      52.50.03.061,983מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"מרכש ותחזוקת שעוני נוכחותרבעון 20194
                  1,980                                      07.80.02.011,980מח/ מכרז חשכ"לכנפי משק תור בע"מסיור לימודירבעון 20194
                  1,980                                      07.80.02.011,980הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת אמא אגריפס בע"מארוחה במסעדהרבעון 20194
                  1,979                                      07.80.02.011,979מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות עבור אתן אשררבעון 20194
                  1,977                                      07.80.02.011,977הצעות מחיר/מסגרת זמןגלי קור הסלון בע"ממכונות קפהרבעון 20194
                  2,012                                      07.80.02.551,974מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאתן- בית דגןרבעון 20194
                  1,968                                      07.80.02.011,968הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי.בי.אס.סי ניהול והשקעות בע"מתיקים למתפ"ארבעון 20194
                  1,962                                      07.80.02.451,966מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכנס ממ"ר שפלה -כיבודיםרבעון 20194
                  1,966                                      07.80.02.091,966הצעות מחיר/מסגרת זמןניסים פרגון מסחר 2000 בע"מרכש אדני רכבת מטווח נעוריםרבעון 20194
                  1,966                                      07.80.02.011,966הצעות מחיר/מסגרת זמןהחצר בכיכר 2010 בע"מספכ מעבריםרבעון 20194
                  1,963                                      07.80.02.451,963מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20194
                  1,960                                      07.80.02.251,960הצעות מחיר/מסגרת זמןאצל עובד בכפר בע"מערב יחידהרבעון 20194
                  1,960                                      07.80.02.291,960הצעות מחיר/מסגרת זמןיוסי גלעדהרצאהרבעון 20194
                  1,956                                      07.80.02.011,956מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20194
                  1,956                                      07.80.02.011,956הצעות מחיר/מסגרת זמןב.ג משתלות בע"מעציצים לבית הטורקיזרבעון 20194
                  1,955                                      07.80.02.011,955הצעות מחיר/מסגרת זמןישרוטל בע"מכניסה למופע וואוו במסגרת חטיבת קהילה והתנדבותרבעון 20194
                  1,950                                      07.80.02.451,950הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מערכה למגנטיםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.011,949הצעות מחיר/מסגרת זמןמאפיית שיפון פלוסכיבוד לישיבות וטו בשבטרבעון 20194
                  1,949                                      07.80.02.221,949הצעות מחיר/מסגרת זמןהולנד מורן בע"מכימיקליםרבעון 20194
                  1,980                                      07.80.02.111,945מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור תחנת מג'דל כרוםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.011,944הצעות מחיר/מסגרת זמןקווסטר ישראל בע"מסדנא לקציניםרבעון 20194
                  1,942                                      07.80.02.451,942מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש טאבלטיםרבעון 20194
                  1,941                                      07.80.02.251,941הצעות מחיר/מסגרת זמןבש גל (שבא)שעוני עצררבעון 20194
                  1,429                                      07.80.02.451,938מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משירותי משאית ומנוףרבעון 20194
                  1,938                                      07.80.02.011,938מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהיום השוטר משל"טרבעון 20194
                  1,931                                      07.80.02.451,931הצעות מחיר/מסגרת זמןתופיני ס.א.ל בע"מעוגהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.011,931הצעות מחיר/מסגרת זמןמייה 55 בע"מ- מאפה נאמןסופגניות לאגשרבעון 20194
                  1,931                                      07.80.02.571,931הצעות מחיר/מסגרת זמןמייה 55 בע"מ- מאפה נאמןסופגניות לאגשרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.451,928מפ/ מכרז פומבישוגוןתשורותרבעון 20194
                  1,925                                      07.80.02.011,925מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהערב גיבוש אמ"שרבעון 20194
                  1,924                                      07.80.02.451,924מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורות לממ"ר חברוןרבעון 20194
                  1,429                                      07.80.02.011,921מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"ממשאית מנוך 30 טוןרבעון 20194
                  1,947                                      52.50.01.051,920מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרריםרבעון 20194
                  1,907                                      07.80.02.131,907הצעות מחיר/מסגרת זמןננו ציפויים בע''מננו קאר ערכת DIYרבעון 20194
                  1,905                                      07.80.02.011,905מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20194
                  1,775                                      07.80.02.411,900מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20194
                  1,900                                      07.80.02.041,900הצעות מחיר/מסגרת זמןניראל ניהול בתי קפה בע"מארוחת צהריים - פורום רל"שים מחוזירבעון 20194
                  1,900                                      07.80.02.291,900הצעות מחיר/מסגרת זמןהסיפור שבתמונהשירותי צילוםרבעון 20194
                  1,900                                      07.80.02.311,900הצעות מחיר/מסגרת זמןאי. בי. אי קומרס- יניב יאירערכת תאורה לאוהל חפקרבעון 20194
                  1,865                                      07.80.02.131,900מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהובלהרבעון 20194
                  1,899                                      07.80.02.451,899מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמחסןרבעון 20194
                  1,895                                      07.80.02.451,895מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןמאוורר מקצועי תעשייתירבעון 20194
                  1,889                                      07.80.02.221,890הצעות מחיר/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"מסרטי הדפסהרבעון 20194
                  1,890                                      07.80.02.011,890הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.ר.ב.ה ברכה בבירה בע"מאירוע פרידהרבעון 20194
                  1,883                                      07.80.02.011,883מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורותרבעון 20194
                  1,872                                      07.80.02.011,872מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20194
                  1,872                                      52.50.01.051,872מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"מתשורות מש"ק כפר קאסםרבעון 20194
                  1,872                                      07.80.02.251,872הצעות מחיר/מסגרת זמןבר יועצי בטיחותבדיקת בטיחות לחורף- בית מורשתרבעון 20194
                  1,872                                      07.80.02.411,872הצעות מחיר/מסגרת זמןאודיו-ליין אלקטרוניקהרכש עבור מחוז ש"ירבעון 20194
                  1,872                                      07.80.02.011,872מפ/ מכרז פומבימילמן דור ההמשך בע"ממעמד למגןרבעון 20194
                  1,872                                      07.80.02.131,872הצעות מחיר/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהמסנן לשואב אבק גדולרבעון 20194
                  1,866                                      07.80.02.311,866הצעות מחיר/מסגרת זמןגינתי כלבו גינוןמפוח עליםרבעון 20194
                  1,862                                      07.80.02.011,862הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת אחים גריל בר בע"מ - "כשר"ארוחת ערברבעון 20194
                  1,860                                      07.80.02.251,860הצעות מחיר/מסגרת זמןש.א.ג.שרותי רפואה בעמהזמנת דפיברילטור תרגול להדרכהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.011,860הצעות מחיר/מסגרת זמןטיולי דורון - בי טרוול1רבעון 20194
                  1,860                                      07.80.02.011,860הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת טרה קוטה בע"מלינה בוילהרבעון 20194
                  1,857                                      07.80.02.251,857הצעות מחיר/מסגרת זמןסטימצקי בע"מתשורות עבור מצטיינים עמ"מרבעון 20194



                  1,854                                      07.80.02.461,854הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון התקנים הישראליעדות בבית משפטרבעון 20194
                  1,853                                      07.80.02.461,853הצעות מחיר/מסגרת זמןמוסך הצומת פת בע"מבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20194
                  1,018                                      07.80.02.251,850הצעות מחיר/מסגרת זמןשמואל ציטריןחברות בוועדה מקצועיתרבעון 20194
                  1,393                                      07.80.02.541,850מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעיםרבעון 20194
                  1,843                                      07.80.02.011,843מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20194
                  1,843                                      07.80.02.251,843הצעות מחיר/מסגרת זמןלהב נשק תחמושת וציוד ביטחוניתחמושת מיוחדתרבעון 20194
                  1,839                                      07.80.02.311,839הצעות מחיר/מסגרת זמןחמד לחי מזון וציוד בעממחולל וחוט חשמלרבעון 20194
                  1,861                                      07.80.02.311,837מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממאויים אשקלוןרבעון 20194
                  1,837                                      52.50.03.061,837הצעות מחיר/מסגרת זמןלפידות ציוד ייעודי בע"מרכש עבור תחנת שלםרבעון 20194
                  1,836                                      07.80.02.571,836הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ד.אדרנלין בע"מסדנא לנערי מילה רחובותרבעון 20194
                  1,773                                      07.80.02.411,829מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20194
                  1,773                                      07.80.02.411,829מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסותרבעון 20194
                  1,829                                      07.80.02.011,829הצעות מחיר/מסגרת זמןפאייר סנטר בטיחות לכלמראה פנורמיתרבעון 20194
                  1,786                                      07.80.02.411,826מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשברבעון 20194
                  1,770                                      07.80.02.411,826מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20194
                  1,764                                      07.80.02.411,826מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשברבעון 20194
                  1,755                                      52.50.01.201,826מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשברבעון 20194
                  1,825                                      07.80.02.011,825מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20194
                  1,823                                      52.50.01.031,823מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבור אח"מ מחוז צפון נצרתרבעון 20194
                  1,823                                      07.80.02.291,823הצעות מחיר/מסגרת זמןסטימצקי בע"מספריםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.451,822הצעות מחיר/מסגרת זמןאסף דריי/אלטוסערב יחידהרבעון 20194
                  1,820                                      07.80.02.291,820מפ/ מכרז פומבינאומבורג ודרורי בע"מתשורהרבעון 20194
                  1,814                                      07.80.02.291,814הצעות מחיר/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלסיכותרבעון 20194
                  1,802                                      07.80.02.221,802הצעות מחיר/מסגרת זמןקבוצת חברות שמעוני בע"מתיקון מינילאברבעון 20194
                  1,601                                      07.80.02.011,801הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מא.צהריים - מחלקת תכנון הדרכה רבעון 20194
                  1,801                                      07.80.02.451,801הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר חנו אחזקות בע"מכלכלהרבעון 20194
                  1,801                                      07.80.02.011,801מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות מת"ח שרוןרבעון 20194
                  1,800                                      07.80.02.451,800הצעות מחיר/מסגרת זמןעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מקורס כשריםרבעון 20194
                  1,800                                      07.80.02.011,800הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז הבינתרבותי לירושליםהדרכותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.461,800הצעות מחיר/מסגרת זמןמנטפילד 1983 בע"מייצוא מכשיר ינשוף לכיולרבעון 20194
                  1,294                                      07.80.02.541,800מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהיסעיםרבעון 20194
                  1,800                                      07.80.02.011,800הצעות מחיר/מסגרת זמןטרקטורוני דישון בע"מפעילות אתגריתרבעון 20194
                  1,500                                      07.80.02.011,800הצעות מחיר/מסגרת זמןרוזה מודיעיןארוחת צהריים יחידת המטה+ רבעון 20194
                  1,350                                      07.80.02.251,800הצעות מחיר/מסגרת זמןמודיעין-מכבים-רעות**סדנא חרדיםרבעון 20194
                  1,800                                      07.80.02.011,800הצעות מחיר/מסגרת זמןלאנטרקוט בע"מארוחת ערב רשמיתרבעון 20194
                  1,800                                      07.80.02.451,800הצעות מחיר/מסגרת זמןארוך לימור-אינספייר הפקת אירועיםסיור לימודי מטה מחוז מרכזרבעון 20194
                  1,799                                      07.80.02.011,799הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןשלטיםרבעון 20194
                  1,799                                      07.80.02.511,799מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  1,799                                      07.80.02.011,799הצעות מחיר/מסגרת זמןחלום עולמי בע"מגיבושרבעון 20194
                  1,796                                      07.80.02.221,796מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרנעליםרבעון 20194
                  1,790                                      07.80.02.011,790מפ/ מכרז פומביטופ סטוקתשורה לאח"מרבעון 20194
                  1,650                                      52.50.01.051,780הצעות מחיר/מסגרת זמןשופן תמיד מסעדות בעמיום עיוןרבעון 20194
                  1,778                                      07.80.02.291,778הצעות מחיר/מסגרת זמןאשל אולפני הקלטהשרותי הקלטהרבעון 20194
                  1,776                                      07.80.02.461,776הצעות מחיר/מסגרת זמןמינהל המחקר החקלאייום הבוחןרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.451,771הצעות מחיר/מסגרת זמןלילות מ.ע בע"מ 7שכירת אולםרבעון 20194
                  1,764                                      07.80.02.011,764מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20194
                  1,755                                      07.80.02.221,755מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהאלקטרוניקהרבעון 20194
                  1,755                                      07.80.02.451,755הצעות מחיר/מסגרת זמןא.נ.י.א פתרונות אנרגיה בע"ממזגןרבעון 20194
                  1,625                                      07.80.02.251,755מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהסעיםרבעון 20194
                  1,755                                      07.80.02.251,755הצעות מחיר/מסגרת זמןשר יעוץ והדרכה בע"מקורס - הכשרת מבקרי איכות בענף המזוןרבעון 20194
                  1,755                                      07.80.02.451,755מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים לשוטרים מוערכיםרבעון 20194
                  1,755                                      52.50.01.051,755הצעות מחיר/מסגרת זמןניר גושן-  קול שירותי הקריינותטקסרבעון 20194
                  1,755                                      07.80.02.251,755הצעות מחיר/מסגרת זמןאסולין קומפרסוריםתחזוקת ציוד רפואירבעון 20194
                  1,755                                      07.80.02.311,755מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מטיפוח המתנדברבעון 20194
                  1,755                                      52.50.01.051,755הצעות מחיר/מסגרת זמןמוניר לשטיחים ופרקטים בע"מבד עיטוף במה לכנס טמרהרבעון 20194
                  1,755                                      07.80.02.291,755הצעות מחיר/מסגרת זמןבנשטיין דבורה סוזנהסדנארבעון 20194
                  1,755                                      07.80.02.011,755הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מלוחיות זיהוי מתחלפותרבעון 20194
                  1,755                                      52.50.01.051,755הצעות מחיר/מסגרת זמןקפה יפוסיור מודרך ביפו העתיקהרבעון 20194
                  1,755                                      07.80.02.311,755הצעות מחיר/מסגרת זמןורטל אף.סי.אס בע"מציוד טיפוסרבעון 20194
                  1,755                                      07.80.02.291,755הצעות מחיר/מסגרת זמןטיולי דורון - בי טרוולסיוררבעון 20194
                  1,755                                      07.80.02.221,755הצעות מחיר/מסגרת זמןרנאל פיתוח ובינוי בע"מתיקון עגלה נגררתרבעון 20194
                  1,755                                      07.80.02.311,755הצעות מחיר/מסגרת זמןאי.אס.סי.באז.בעמתיקוןרבעון 20194
                  1,755                                      52.50.01.051,755הצעות מחיר/מסגרת זמןניר גושן-  קול שירותי הקריינותקריינות ועריכה לסרט מחוז צפוןרבעון 20194
                  1,755                                      52.50.01.051,755מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות ממז מרכזרבעון 20194
                  1,755                                      07.80.02.011,755מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלים עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  1,755                                      07.80.02.011,755הצעות מחיר/מסגרת זמןשנהר בן שמעוןתחזוקת קולנועית מחוז צפוןרבעון 20194
                  1,755                                      07.80.02.011,755הצעות מחיר/מסגרת זמןקרביץ 1974 בע"מרכש עכבריםרבעון 20194
                  1,755                                      07.80.02.011,755מפ/ מכרז פומביגיפטק מתנות ומוצרי פרסוםתשורה לערב גיבושרבעון 20194
                  1,755                                      07.80.02.561,755הצעות מחיר/מסגרת זמןמוטור אפ בע''מבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20194
                  1,752                                      07.80.02.311,752מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"מרכש מכשיר שתייהרבעון 20194
                  1,750                                      07.80.02.011,750מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"משוברים למצטיינים תחנת גלילותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.011,750הצעות מחיר/מסגרת זמןמפגש טרקטרוני הצפוןפעילות אתגריתרבעון 20194
                  1,749                                      07.80.02.571,749אא/ אישור אוצרבק-טק (ירושלים) בע"מחניהרבעון 20194
                  1,748                                      07.80.02.311,748הצעות מחיר/מסגרת זמןענבר דפוס משיפנס מקצועירבעון 20194
                  1,732                                      07.80.02.401,732מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  1,730                                      07.80.02.011,730הצעות מחיר/מסגרת זמןרימונים מגדים בע"מ}קפה רימון}א.בוקר  וכיבוד - לשכת ר' אהרבעון 20194
                  1,729                                      07.80.02.451,729הצעות מחיר/מסגרת זמןסער א.ת. יזמות ומסחרתיק טקטי לסיוררבעון 20194
                  1,570                                      07.80.02.571,728הצעות מחיר/מסגרת זמןקידמה ציוד טכנולוגיתיקון עגלת משטחיםרבעון 20194
                  1,726                                      07.80.02.461,726מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעממעמד שולחן ישיבותרבעון 20194
                  1,720                                      07.80.02.311,720הצעות מחיר/מסגרת זמןאור פרו מגנט בע"ממגנטים וקופסאות פלסטיקרבעון 20194
                  1,720                                      07.80.02.461,720הצעות מחיר/מסגרת זמןהסמל - 8עבודות הדפסהרבעון 20194
                  1,720                                      07.80.02.211,720הצעות מחיר/מסגרת זמןפרונט ליין לציודאשפה למחסניתרבעון 20194
                  1,717                                      07.80.02.461,717הצעות מחיר/מסגרת זמןהמוסד לבטיחות ולגיהותהרצאה בנושא בטיחות - כנס בטיחות להברבעון 20194
                  1,716                                      07.80.02.011,716הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםתפס לשרוך חוףרבעון 20194
                  1,713                                      52.50.01.201,713מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותיועץ בטיחות עבור מתחם נוער מרחב דודרבעון 20194
                  1,732                                      52.50.01.051,705מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מכסאותרבעון 20194
                  1,704                                      07.80.02.011,704מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לשוטרי תחנת תא"צרבעון 20194
                  1,360                                      07.80.02.311,700המ/ הצעת מחיריזדי עמרישרותי פורץ מנעוליםרבעון 20194
                  1,700                                      07.80.02.291,700הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז פרס לשלוםקורס נצמרבעון 20194
                  1,700                                      07.80.02.171,700הצעות מחיר/מסגרת זמןלול טי. וי בע"מסוללותרבעון 20194
                  1,700                                      07.80.02.011,700הצעות מחיר/מסגרת זמןשיין אינטרנשיונל טרייד - שלם וקחהשלמת כיבוד לישיבות מרחב דןרבעון 20194
                  1,700                                      52.50.01.041,700הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי.פי מחשבים תוכנה ותקשורתשדרוג זכרון מחשברבעון 20194
                  1,696                                      07.80.02.011,697מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנהרבעון 20194



                  1,695                                      07.80.02.451,695מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמברגהרבעון 20194
                  1,689                                      07.80.02.411,689הצעות מחיר/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מרכש מדפסתרבעון 20194
                  1,685                                      07.80.02.451,685הצעות מחיר/מסגרת זמןשף בע"מ 4סינריםרבעון 20194
                  1,378                                      07.80.02.291,685הצעות מחיר/מסגרת זמןצחי דושארוחהרבעון 20194
                  1,681                                      07.80.02.111,681מפ/ מכרז פומביאורגון מעצב החלונות בע"מווילונות עבור חד"א מג"ב דרוםרבעון 20194
                  1,606                                      07.80.02.511,677מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםתחזוקה ורישוי מוצרי -NACרבעון 20194
                  1,676                                      07.80.02.251,676הצעות מחיר/מסגרת זמןמינרווה ייעוץ והדרכה בע"מספרות מקצועיתרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.011,676הצעות מחיר/מסגרת זמןתעשיות בטיחות בע"מ JSHכספת נשק עבור אח"מ צפוןרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.311,674הצעות מחיר/מסגרת זמןלול טי. וי בע"מסוללותרבעון 20194
                  1,671                                      07.80.02.571,671הצעות מחיר/מסגרת זמןידיעות מינוייםמנוי עיתוןרבעון 20194
                  1,660                                      07.80.02.251,660הצעות מחיר/מסגרת זמןאחיקם חסוןחנוכיותרבעון 20194
                  1,652                                      07.80.02.251,652הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז המרצים לישראל בע"מהרצאהרבעון 20194
                  1,653                                      07.80.02.011,651מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתחג הסיגד-כלכלהרבעון 20194
                  1,650                                      07.80.02.011,650מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורהרבעון 20194
                  1,650                                      07.80.02.011,650מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממחברותרבעון 20194
                  1,644                                      07.80.02.251,644הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקוןרבעון 20194
                  1,640                                      07.80.02.251,640הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז האוניברסיטאי אריאלהדרכהרבעון 20194
                  1,661                                      07.80.02.251,640מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מלחצני מצוקהרבעון 20194
                  1,661                                      07.80.02.251,640מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מלחצני מצוקהרבעון 20194
                  1,661                                      07.80.02.251,640מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מלחצני מצוקהרבעון 20194
                  1,638                                      07.80.02.011,638מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.541,636הצעות מחיר/מסגרת זמןמחקר התלהבות בע"מהרצאהרבעון 20194
                  1,633                                      07.80.02.011,633הצעות מחיר/מסגרת זמןסילון ספורט שווק 1989חליפות ספורטרבעון 20194
                  1,632                                      07.80.02.461,632מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד למצלמותרבעון 20194
                  1,629                                      07.80.02.451,629מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מציוד לסייררבעון 20194
                  1,626                                      52.50.01.201,626הצעות מחיר/מסגרת זמןדנירן אספקה מכל הלבהרשאה 2020-ראש דיו לפלוטררבעון 20194
                  1,622                                      07.80.02.011,622הצעות מחיר/מסגרת זמןאי.סי.אקסכנס מקצועירבעון 20194
                  1,609                                      07.80.02.131,609הצעות מחיר/מסגרת זמןגלובל שילד בע"מתיקון דיפנדררבעון 20194
                  1,608                                      07.80.02.451,608הצעות מחיר/מסגרת זמןריקושט 3000 בע"מערכהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.451,602מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתיקוני שבר במערכות אבטחהרבעון 20194
                  1,601                                      07.80.02.251,601הצעות מחיר/מסגרת זמןמטיקס פיינטבול בע"מערכת תיקוןרבעון 20194
                  1,601                                      07.80.02.181,601מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20194
                  1,600                                      07.80.02.011,600הצעות מחיר/מסגרת זמןטרקלין חשמלמכונת קפהרבעון 20194
                  1,600                                      07.80.02.011,600פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                  1,600                                      07.80.02.011,600הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת אחים גריל בר בע"מ - "כשר"הסעדה יום עיון לבית שאןרבעון 20194
                  1,600                                      07.80.02.251,600הצעות מחיר/מסגרת זמןיעזורוהרצאה יום עיון מחוזירבעון 20194
                  1,600                                      07.80.02.451,600מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20194
                  1,600                                      07.80.02.011,600הצעות מחיר/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מיום יחידהרבעון 20194
                  1,598                                      07.80.02.011,598הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מכיבודרבעון 20194
                  1,590                                      07.80.02.411,590פו/ פטור ועדהבזק בינלאומי בע"מרכש עבור זי"ט מחוז מרכזרבעון 20194
                  1,580                                      07.80.02.311,580הצעות מחיר/מסגרת זמןרמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מפאנל סקוצ'רבעון 20194
                  1,580                                      07.80.02.091,580מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהחלפת משאבות מים למזגנים מחוז ירבעון 20194
                  1,543                                      52.50.01.051,580מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"מהיסעיםרבעון 20194
                  1,579                                      07.80.02.011,579מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהציוד תפעולירבעון 20194
                  1,572                                      07.80.02.011,572מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות במסגרת כנס ק' אח"רבעון 20194
                  1,559                                      07.80.02.011,559הצעות מחיר/מסגרת זמןנימטאג בע"מסדנא סגל פיקוד אג"מרבעון 20194
                  1,523                                      07.80.02.411,558מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםחומת אש צ'ק פוינטרבעון 20194
                  1,556                                      07.80.02.451,556מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסהרבעון 20194
                  1,553                                      07.80.02.311,553הצעות מחיר/מסגרת זמןטמיר גומיטקס בע"מציוד תפירהרבעון 20194
                  1,551                                      07.80.02.011,551מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20194
                  1,550                                      07.80.02.451,550הצעות מחיר/מסגרת זמןסיידר מחשבים בע"מרכש תוכנהרבעון 20194
                  1,550                                      07.80.02.011,550הצעות מחיר/מסגרת זמןדראם ביתתיקים למתופפים - תזמורתרבעון 20194
                  1,404                                      07.80.02.251,544הצעות מחיר/מסגרת זמןטביב חב. הארצית לטיפולפינוי פסולת רפואיתרבעון 20194
                  1,544                                      07.80.02.011,544מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"ממגנים לפורשיםרבעון 20194
                  1,528                                      07.80.02.451,528מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבור אח"מ מחוז צפון נצרתרבעון 20194
                  1,527                                      07.80.02.451,527מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמת IP מתנייעתרבעון 20194
                  1,300                                      07.80.02.171,521הצעות מחיר/מסגרת זמןלוי ג'יימס אלגורדמדריך לסיור בירושליםרבעון 20194
                  1,521                                      07.80.02.171,521הצעות מחיר/מסגרת זמןלול טי. וי בע"מהתקנת 2 שלטים כולל מקלטים לטובת פנטוםרבעון 20194
                  1,521                                      07.80.02.311,521הצעות מחיר/מסגרת זמןטלמסג' בע"מהודעות SMS ליחידות החילוץרבעון 20194
                  1,521                                      07.80.02.311,521הצעות מחיר/מסגרת זמןאו.אס.אס טארגט בע"מציודרבעון 20194
                  1,520                                      07.80.02.411,520מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש עבור מחוז מרכזרבעון 20194
                  1,518                                      07.80.02.251,518הצעות מחיר/מסגרת זמןמורנו שמואל, הנחיות- דרך עמיהרצאהרבעון 20194
                  1,516                                      07.80.02.251,516מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחרבעון 20194
                  1,515                                      07.80.02.011,515הצעות מחיר/מסגרת זמןמרום אפ.גי.פי. יבוא ושימעמד לדגל קונוס עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  1,502                                      07.80.02.011,502מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לשוטרי גלילותרבעון 20194
                  1,500                                      07.80.02.011,500מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.451,500הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתחז' חדר כושררבעון 20194
                     -                                      07.80.02.251,500הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתחז' חדר כושררבעון 20194
                  1,500                                      07.80.02.311,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאלקטרו סליל בע"מרתכתרבעון 20194
                  1,500                                      07.80.02.251,500הצעות מחיר/מסגרת זמןקייטאוואי בע"מסדנארבעון 20194
                  1,500                                      07.80.02.251,500הצעות מחיר/מסגרת זמןהייבלום כרמלערב בני זוג -מרחב שפלהרבעון 20194
                  1,500                                      07.80.02.291,500הצעות מחיר/מסגרת זמןיוזמות חינוך ימין אורדהרצאהרבעון 20194
                  1,155                                      07.80.02.011,500מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"משירותי היסעים אירוע גמלאים אגתרבעון 20194
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןדוד שמאיסדנא מקצועית במסגרת יום הוקרה למוביל מילהרבעון 20194
                  1,500                                      07.80.02.251,500הצעות מחיר/מסגרת זמןרבידים המרכז לחינוךפעילותרבעון 20194
                  1,500                                      07.80.02.311,500הצעות מחיר/מסגרת זמןמגדנית מרציפן בע"מכיבודרבעון 20194
                  1,500                                      07.80.02.291,500מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהסרטרבעון 20194
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןאייזיק שיפמן תמרהרצאהרבעון 20194
                  1,500                                      07.80.02.011,500פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי - צח"מ מרחב אשררבעון 20194
                  1,500                                      07.80.02.251,500הצעות מחיר/מסגרת זמןפלקסמור מסחר בע"מכפפותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.171,500הצעות מחיר/מסגרת זמןרועי כפרי - פתרונות יצרתייםסדנת בנושא חשיבה יצירתיתרבעון 20194
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןפפה מישל 1999ארוחת ערברבעון 20194
                  1,500                                      07.80.02.011,500הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מסמפכ"לרבעון 20194
                  1,500                                      07.80.02.411,500מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור חדר אמרבעון 20194
                  1,499                                      07.80.02.451,499מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20194
                  1,498                                      07.80.02.411,498הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטופ שיווק בע"מרכש עבור להברבעון 20194
                  1,498                                      07.80.02.011,498מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20194
                  1,496                                      07.80.02.011,496הצעות מחיר/מסגרת זמןעין כרם המתוקה בע"מיום עיוןרבעון 20194
                  1,495                                      07.80.02.011,495מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20194
                  1,495                                      07.80.02.011,495מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20194
                  1,493                                      07.80.02.251,493הצעות מחיר/מסגרת זמןפל-רון בע"מתיקון סורקרבעון 20194
                  1,492                                      07.80.02.291,492הצעות מחיר/מסגרת זמןרוזה מודיעיןארוחהרבעון 20194
                  1,492                                      07.80.02.011,492הצעות מחיר/מסגרת זמןדחליל העמקים בע"מתשורה לשוטרים מצטייניםרבעון 20194



                     -                                      07.80.02.571,492הצעות מחיר/מסגרת זמןאווה סאפי בע''מארוחה במסגרת יום עיון מקצועירבעון 20194
                     -                                      07.80.02.451,490מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורות עבור משל"ט חוףרבעון 20194
                  1,490                                      07.80.02.451,490הצעות מחיר/מסגרת זמןנספרסו ישראל בע"ממכונת קפהרבעון 20194
                  1,490                                      07.80.02.011,490הצעות מחיר/מסגרת זמןנספרסו ישראל בע"ממכונת קפהרבעון 20194
                  1,486                                      07.80.02.311,486מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מאוזניות אלחוטיותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.251,485הצעות מחיר/מסגרת זמןלול טי. וי בע"מסוללותרבעון 20194
                  1,483                                      52.50.01.201,483פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלהגדלת חיבור חשמל מג"ב מעלה מכמרבעון 20194
                  1,477                                      07.80.02.011,477הצעות מחיר/מסגרת זמןרימונים מגדים בע"מ}קפה רימון}אירוח - לשכת אגף ההדרכה.רבעון 20194
                  1,474                                      52.50.01.041,474מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  1,474                                      07.80.02.451,474מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמחברותרבעון 20194
                  1,460                                      07.80.02.011,474מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מערב מפקד ובני זוג תחנת קדמהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.011,471הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת סנדרין ונוס בע"מאירוח+שימוש במתקנים את"רבעון 20194
                  1,467                                      07.80.02.451,467מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"מאוגר שמע וידאו ושלט וידאו דיגיטלירבעון 20194
                     -                                      07.80.02.011,463מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכיבוד אירוע משל"טרבעון 20194
                  1,463                                      07.80.02.011,463מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20194
                  1,205                                      07.80.02.251,451הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון חדר כושר גוש עציוןרבעון 20194
                  1,451                                      52.50.01.051,451הצעות מחיר/מסגרת זמןצילומעתיק בעממכונת צילוםרבעון 20194
                  1,450                                      07.80.02.311,450הצעות מחיר/מסגרת זמןיעלה אסרףשירותי תרגום לשפת הסימניםרבעון 20194
                  1,450                                      07.80.02.011,450הצעות מחיר/מסגרת זמןצמ"ת צוותי מדע ותורהיעוץ מכון צומת - מטבח המכללה הלאומית רבעון 20194
                  1,401                                      07.80.02.411,442מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20194
                  1,374                                      52.50.01.081,442מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכי מחשברבעון 20194
                  1,440                                      07.80.02.011,440הצעות מחיר/מסגרת זמןיקבי הברון שיווק (1993) בע"מא.צהריים עבור יועלן חוףרבעון 20194
                  1,440                                      07.80.02.291,440הצעות מחיר/מסגרת זמןאלעד-אל עיר דודהרצאהרבעון 20194
                  1,440                                      07.80.02.451,440הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז מורשת יהדות בבליום עיוןרבעון 20194
                  1,440                                      07.80.02.291,440הצעות מחיר/מסגרת זמןדניאלה רפאליבית מורשת - עריכה לשוניתרבעון 20194
                  1,440                                      07.80.02.011,440הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת מרקשכלכלה גיבוש יח' לשכהרבעון 20194
                  1,432                                      07.80.02.311,432המ/ הצעת מחיראם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מחגורות עבור שיטור ימירבעון 20194
                  1,427                                      07.80.02.011,427הצעות מחיר/מסגרת זמןמרפי פתרונות דפוסכובע וחולצה לפומרבעון 20194
                  1,423                                      07.80.02.321,423הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטמשלחת אוקטובר לפולין - הדפסות שונותרבעון 20194
                  1,366                                      52.50.01.041,413פו/ פטור ועדהסאפ ישראלרישוי ותחזוקה למערכת סאפ רבעון 20194
                  1,411                                      07.80.02.091,411מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףעבודות צבע פנים במטה מחוז דרוםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.011,407הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז מורשת מנחם בגיןאירוע משפחות שכולותרבעון 20194
                  1,404                                      07.80.02.311,404פו/ פטור ועדהפרצוב א.ד.י בע"משידרוג זמםרבעון 20194
                  1,404                                      52.50.03.061,404הצעות מחיר/מסגרת זמןמרום אפ.גי.פי. יבוא ושיתורן אלומיניום מפרקי נייד 6 מטררבעון 20194
                  1,404                                      07.80.02.451,404מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתיק מבצעירבעון 20194
                  1,404                                      07.80.02.011,404הצעות מחיר/מסגרת זמןשאול עזרסדנה לרמ"דים במב"ןרבעון 20194
                  1,404                                      07.80.02.011,404מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20194
                  1,404                                      07.80.02.541,404פו/ פטור ועדהברסון סיגלהדרכות ק' רווחהרבעון 20194
                  1,404                                      07.80.02.251,404הצעות מחיר/מסגרת זמןפלפל דיי ג'יי/קיסוס משהשירות צילום עבור רווחה חוףרבעון 20194
                  1,404                                      07.80.02.011,404הצעות מחיר/מסגרת זמןשמש קובי ודרור גיל- מוצרי פרסוםצילום מגנטים תחנת גלילותרבעון 20194
                  1,404                                      07.80.02.531,404הצעות מחיר/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שיסדנארבעון 20194
                  1,400                                      07.80.02.251,400הצעות מחיר/מסגרת זמןפלג לויתיעוד ראיון גמלאי- בית מורשתרבעון 20194
                  1,400                                      07.80.02.451,400הצעות מחיר/מסגרת זמןנ.א.ג ארבלגיבושרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.091,400הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. פרדס חנה-כרכורארנונהרבעון 20194
                  1,400                                      07.80.02.011,400מפ/ מכרז פומביטופ סטוקתשורהרבעון 20194
                  1,321                                      07.80.02.411,400מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20194
                  1,399                                      07.80.02.311,399הצעות מחיר/מסגרת זמןמגן אופטיק בעמאוזניותרבעון 20194
                     753                                      52.50.01.201,395מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהקמת מרחב שומרוןרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.451,392הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון חדר כושר גוש עציוןרבעון 20194
                  1,293                                      07.80.02.541,392הצעות מחיר/מסגרת זמןקפה דרך הגפן בע"מיום עיוןרבעון 20194
                  1,390                                      07.80.02.451,390הצעות מחיר/מסגרת זמןטרקלין חשמלמדיח כלים עבור תחנת א.א.פחםרבעון 20194
                  1,495                                      07.80.02.251,381מפ/ מכרז פומביגייד 21לינת משפחת פצוערבעון 20194
                  1,192                                      07.80.02.011,371מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מסבלים לפינוי פלוסת מטא"ררבעון 20194
                     -                                      07.80.02.311,370הצעות מחיר/מסגרת זמןקיבוץ נעןרצף הפיתוח מחוז מרכז- כנס חונכיםרבעון 20194
                  1,370                                      07.80.02.011,370הצעות מחיר/מסגרת זמןאינגלייש קייק בע"מכיבוד הרמת כוסית חנוכהרבעון 20194
                  1,369                                      07.80.02.011,369מפ/ מכרז פומביגיפטק מתנות ומוצרי פרסוםמחברותרבעון 20194
                     971                                      07.80.02.311,368מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממצודת כחרבעון 20194
                     -                                      52.50.01.201,361מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהקמת מרחב שומרון- פרוק אמצעיםרבעון 20194
                  1,378                                      07.80.02.311,361מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממודיעין תחנת באקה אל גרבייהרבעון 20194
                  1,378                                      07.80.02.551,361מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאתן - בית דגןרבעון 20194
                  1,378                                      07.80.02.311,361מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת מצלמה עבור האנגר מסוקים מגב יממרבעון 20194
                  1,360                                      07.80.02.251,360הצעות מחיר/מסגרת זמןספרותק  תרבות ישראליתרכש ספרות מקצועית - תוה"דרבעון 20194
                  1,357                                      07.80.02.451,357מפ/ מכרז פומבינאומבורג ודרורי בע"מתשורהרבעון 20194
                  1,350                                      07.80.02.561,350הצעות מחיר/מסגרת זמןאשדוד ים בע"מהזמנת גנץ 2.90 מטררבעון 20194
                     -                                      07.80.02.251,350פו/ פטור ועדהטופ שיא שרותי יעוץתחזוקת מערכת מבחניםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.311,346מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעהתקנת קודן מחוז חוףרבעון 20194
                  1,344                                      52.50.01.051,344מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמותרבעון 20194
                  1,344                                      07.80.02.451,344מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמותרבעון 20194
                  1,340                                      07.80.02.461,340הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ט. שירותים משפטייםגרירת רכברבעון 20194
                  1,352                                      07.80.02.011,334מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסהזמנת ציוד משקי מחוז צפוןרבעון 20194
                  1,289                                      07.80.02.401,330מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד אקטיבי לאצטדיון בלומפילדרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.011,323הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיטה בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20194
                  1,323                                      07.80.02.011,323הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיטה בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20194
                  1,320                                      07.80.02.011,320הצעות מחיר/מסגרת זמןעל 2 טיולים ואירועים 2יום עיוןרבעון 20194
                  1,266                                      07.80.02.561,316אא/ אישור אוצרSAFE BOATS INTERNATIONAL LLCכננת למנוף כלי שייטרבעון 20194
                  1,312                                      07.80.02.301,312מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20194
                  1,310                                      07.80.02.451,310הצעות מחיר/מסגרת זמןיוגל חברה לאלקטרוניקה בע"ממאזני שקילהרבעון 20194
                  1,310                                      07.80.02.011,310הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי פרינטדגלים עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  1,310                                      07.80.02.011,310הצעות מחיר/מסגרת זמןאלון קירשברג-מצוק טיולי אופנייםאופנייםרבעון 20194
                  1,308                                      52.50.01.201,308מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  1,305                                      07.80.02.011,305מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20194
                  1,300                                      07.80.02.011,300הצעות מחיר/מסגרת זמןמפגש טרקטרוני הצפוןסיור לימודירבעון 20194
                  1,288                                      07.80.02.571,288הצעות מחיר/מסגרת זמןקידמה ציוד טכנולוגיתיקון עגלת משטחיםרבעון 20194
                  1,287                                      07.80.02.011,287מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורות - תחנת טירת כרמלרבעון 20194
                  1,287                                      07.80.02.011,287הצעות מחיר/מסגרת זמןטיולי לב - לב משהיום עיוןרבעון 20194
                  1,287                                      52.50.03.061,287הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.ס.ק רופ אקסס בע"מבדיקת מהנדסרבעון 20194
                  1,287                                      07.80.02.531,287הצעות מחיר/מסגרת זמןלול טי. וי בע"מהטסת רחפןרבעון 20194
                  1,133                                      07.80.02.561,286אא/ אישור אוצרSAFE BOATS INTERNATIONAL LLCרכש ספינות חלקי חילוף ומנועים שיטור ימירבעון 20194
                  1,282                                      52.50.03.061,282מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מייעוץ, תכנון ופיקוח בתחום הקונסטרבעון 20194
                  1,298                                      07.80.02.011,280מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקררים עבור מרחב כנרתרבעון 20194
                  1,280                                      07.80.02.011,280מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לשוטרי את"ן מצטייניםרבעון 20194
                  1,232                                      07.80.02.411,275מח/ מכרז חשכ"לצילומעתיק בעמרכש טונריםרבעון 20194
                  1,273                                      07.80.02.401,273הצעות מחיר/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מרכש מתאם עבור מחוז מרכזרבעון 20194



                  1,260                                      07.80.02.251,269מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהסעיםרבעון 20194
                  1,266                                      07.80.02.451,266הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסקר אלקטרוצילוםציוד לחדר זי"טרבעון 20194
                  1,264                                      07.80.02.251,264הצעות מחיר/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםעיצוב גרפירבעון 20194
                     842                                      07.80.02.311,264הצעות מחיר/מסגרת זמןאוניברסל פרטס בעמלוחית זיהוירבעון 20194
                  1,264                                      07.80.02.451,264מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  1,263                                      07.80.02.311,263מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מעב' אלומיניום שיטור ימי מחוז חוףרבעון 20194
                  1,260                                      07.80.02.451,260הצעות מחיר/מסגרת זמןצוללת צהובהשכירת חדררבעון 20194
                  1,256                                      07.80.02.091,256הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת סלונר בע"מעבודות גינון במטה מג"ברבעון 20194
                  1,256                                      07.80.02.011,256מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20194
                  1,250                                      07.80.02.011,250הצעות מחיר/מסגרת זמןחמי געשסיור לימודירבעון 20194
                  1,246                                      07.80.02.011,246מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורותרבעון 20194
                  1,242                                      07.80.02.041,242מפ/ מכרז פומביקמנרו סנטרל שו בע"מנק' אישיותרבעון 20194
                  1,234                                      07.80.02.411,234מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  1,230                                      07.80.02.451,230הצעות מחיר/מסגרת זמןהשטיח המעופף בע"משירותי לינהרבעון 20194
                  1,229                                      07.80.02.011,229מפ/ מכרז פומביבצעד קדימה בע"מתשורותרבעון 20194
                  1,227                                      07.80.02.251,227הצעות מחיר/מסגרת זמןבכר שלמה מגנטיםרבעון 20194
                  1,222                                      07.80.02.311,222מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהחומרים לקיר גבסרבעון 20194
                  1,217                                      07.80.02.311,217מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשקי חולרבעון 20194
                  1,214                                      07.80.02.251,214הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי.אס.פי פיטנסאופני ספיניג לחדר כושררבעון 20194
                  1,212                                      07.80.02.011,212מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מסיור לימודי אמ"ש מרכזרבעון 20194
                  1,205                                      07.80.02.451,205הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס העיר נתיבות בע"מקיר מפקדיםרבעון 20194
                  1,200                                      52.50.01.051,200הצעות מחיר/מסגרת זמןארוך לימור-אינספייר הפקת אירועיםסיור לימודי מטה מחוז מרכזרבעון 20194
                  1,199                                      07.80.02.221,200הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז הפרח דוד ויונתןפרחיםרבעון 20194
                  1,200                                      07.80.02.291,200הצעות מחיר/מסגרת זמןיצחק גלעדישרותי דפוסרבעון 20194
                  1,200                                      07.80.02.451,200הצעות מחיר/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחים ושתילים למערך האווירירבעון 20194
                  1,200                                      07.80.02.011,200הצעות מחיר/מסגרת זמןאשת ארגון שרותי תירותסיור לימודירבעון 20194
                  1,200                                      07.80.02.011,200הצעות מחיר/מסגרת זמןהמוסד לבטיחות ולגיהותהרצאת בטיחות בנושא לחץ ושחיקהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.011,200הצעות מחיר/מסגרת זמןארוך לימור-אינספייר הפקת אירועיםסיור לימודי קב"ט חוףרבעון 20194
                  1,200                                      07.80.02.011,200הצעות מחיר/מסגרת זמןאצל עובד בכפר בע"מערב יחידהרבעון 20194
                  1,200                                      07.80.02.451,200הצעות מחיר/מסגרת זמןבן ננו הפקותצלם מגנטיםרבעון 20194
                  1,200                                      07.80.02.011,200הצעות מחיר/מסגרת זמןמדרולכנס מג'דל כרוםרבעון 20194
                  1,200                                      07.80.02.011,200מפ/ מכרז פומביפרחי אלנבי - כהן זד אברהםתשורהרבעון 20194
                  1,200                                      07.80.02.451,200הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז לקהילה והתחדשות השכונות ברמלהשכירת אולםרבעון 20194
                  1,200                                      07.80.02.531,200הצעות מחיר/מסגרת זמןעמי מיטבהרצאהרבעון 20194
                  1,199                                      07.80.02.011,199הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מקטרינגרבעון 20194
                  1,199                                      07.80.02.311,199מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מהדפסת כריכות לחוברות מפקד שפלהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.451,199הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת אמא אגריפס בע"מארוחת צהריים עבור את"ל חוףרבעון 20194
                  1,196                                      07.80.02.451,196הצעות מחיר/מסגרת זמןלב המשרד בע"מהדוםרבעון 20194
                  1,193                                      07.80.02.011,193מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20194
                  1,193                                      07.80.02.311,193הצעות מחיר/מסגרת זמןיהודה ברמן בע"מסכין גליוטינהרבעון 20194
                  1,193                                      07.80.02.291,193הצעות מחיר/מסגרת זמןטבריה ראנצ' בשרים בע"מארוחהרבעון 20194
                  1,190                                      07.80.02.011,190הצעות מחיר/מסגרת זמןכהן חגי חסדאישרותי מגנטיםרבעון 20194
                  1,170                                      07.80.02.311,170הצעות מחיר/מסגרת זמןאי.אס.סי.באז.בעמתיקון מכשיררבעון 20194
                  1,170                                      52.50.01.051,170מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות לארועי המנהלתרבעון 20194
                  1,170                                      52.50.01.051,170הצעות מחיר/מסגרת זמןצילומעתיק בעמהתקנת רכיב למכונת צילום יוקרתיתרבעון 20194
                  1,170                                      07.80.02.011,170מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20194
                  1,170                                      07.80.02.011,170מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורותרבעון 20194
                  1,170                                      07.80.02.011,170הצעות מחיר/מסגרת זמןציפור הנפש אומנות ישראלית בע"ממארזי יין מטה מחוז צפוןרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.011,170הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטשירותי צילוםרבעון 20194
                  1,170                                      52.50.01.081,170הצעות מחיר/מסגרת זמןאודיו-ליין אלקטרוניקהרכש עבור אח"מרבעון 20194
                  1,170                                      07.80.02.011,170מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20194
                  1,170                                      07.80.02.311,170מש/ מכרז שב"סבש גל (שבא)מכרז שב"ס - אספקת ציוד ספורט ופנאירבעון 20194
                     -                                      07.80.02.011,170הצעות מחיר/מסגרת זמןמונסנגו חוהאריזה שי למשפחות שכולותרבעון 20194
                  1,165                                      07.80.02.411,165מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  1,165                                      07.80.02.011,165מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימיים עבור תרגיל תברבעון 20194
                     -                                      07.80.02.171,164הצעות מחיר/מסגרת זמןרם מחקר ופיתוח זיווד אלקטרוני בע"ממגיני הוקרהרבעון 20194
                  1,162                                      07.80.02.011,162הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיטה בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20194
                  1,160                                      07.80.02.251,160הצעות מחיר/מסגרת זמןפלקסמור מסחר בע"ממשקפי ירירבעון 20194
                  1,160                                      07.80.02.011,160הצעות מחיר/מסגרת זמןפורת ספרים בע"מ/שלו אורספריםרבעון 20194
                     965                                      07.80.02.411,158הצעות מחיר/מסגרת זמןביטק אלקטרוניקה בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  1,158                                      07.80.02.011,158הצעות מחיר/מסגרת זמןדושה - חגית זילברמןמבצעיםרבעון 20194
                  1,156                                      07.80.02.011,156מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לחג חנוכהרבעון 20194
                  1,078                                      07.80.02.561,153הצעות מחיר/מסגרת זמןנגישות ישראלתמלול והנגשת לו"זרבעון 20194
                  1,150                                      07.80.02.311,150הצעות מחיר/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבשירותי הדפסהרבעון 20194
                  1,105                                      07.80.02.011,150מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20194
                  1,149                                      07.80.02.411,148מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  1,147                                      07.80.02.251,147מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20194
                  1,141                                      07.80.02.311,141הצעות מחיר/מסגרת זמןאיי פרינטהדפסת כרטיסי ביקוררבעון 20194
                     -                                      07.80.02.311,123הצעות מחיר/מסגרת זמןבני יוסטר כספותכספותרבעון 20194
                     983                                      07.80.02.011,123מפ/ מכרז פומביאלקו סינמה שותפות מוגבלתכיבוד עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  1,123                                      07.80.02.311,123הצעות מחיר/מסגרת זמןלהב נשק תחמושת וציוד ביטחוניתחמושת מיוחדתרבעון 20194
                  1,121                                      07.80.02.011,121הצעות מחיר/מסגרת זמןאזטק טכנולוגיות בע"מדרובוקסרבעון 20194
                  1,121                                      07.80.02.311,121מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכיבוד עבור ערב הוקרה למתנדבי מחוז חוףרבעון 20194
                  1,120                                      07.80.02.011,120הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיטה בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20194
                  1,117                                      07.80.02.301,117מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהפריטים לאינסטלציהרבעון 20194
                  1,116                                      07.80.02.321,116הצעות מחיר/מסגרת זמןשרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלים למשלחות פוליןרבעון 20194
                  1,112                                      07.80.02.451,112מפ/ מכרז פומבישוגוןתשורותרבעון 20194
                  1,111                                      07.80.02.411,112הצעות מחיר/מסגרת זמןאל סייט בע"מרכש סוללות עבור מחוז ת"א רבעון 20194
                  1,112                                      07.80.02.091,112מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהתקנת מזגן במרחב דודרבעון 20194
                  1,111                                      07.80.02.461,111הצעות מחיר/מסגרת זמןאגד הסעים בע"מבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20194
                  1,109                                      07.80.02.451,108מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממתקן שתיהרבעון 20194
                  1,108                                      52.50.03.061,108מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממכשיר מים חם/קר תח' לודרבעון 20194
                  1,109                                      07.80.02.011,108מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממכשיר מים עבור יחידת קשרי חוץרבעון 20194
                  1,108                                      07.80.02.451,108מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממי חם/קררבעון 20194
                     617                                      52.50.01.201,102מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגזר ערבי טירה- תחנת אורגןרבעון 20194
                  1,100                                      52.50.01.051,100הצעות מחיר/מסגרת זמןאבו חמאד פאיזהמדריךרבעון 20194
                  1,052                                      07.80.02.451,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכיםרבעון 20194
                  1,034                                      07.80.02.411,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסךרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.011,092הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א קפה ומאפה 07 בע"מארוחת בוקררבעון 20194
                  1,102                                      07.80.02.311,089מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפירוק משק יוקנעםרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.041,089מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתערכות כיבוד מרחב כנרתרבעון 20194
                  1,088                                      07.80.02.251,088הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון מכשיר כושררבעון 20194
                  1,088                                      07.80.02.011,088מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה למחלקת חירוםרבעון 20194



                  1,088                                      07.80.02.221,088הצעות מחיר/מסגרת זמןפימא מערכות אלקטרוניקהתיקון מצלמהרבעון 20194
                  1,088                                      07.80.02.011,088מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללות לז'ורנליםרבעון 20194
                  1,086                                      07.80.02.411,086מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד נלווהרבעון 20194
                  1,085                                      07.80.02.251,085הצעות מחיר/מסגרת זמןהופמן שרהעריכה לשונית - עמ"ט לאג"ת רבעון 20194
                  1,094                                      07.80.02.011,082מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור יחידת קשרי חוץ.רבעון 20194
                  1,080                                      07.80.02.411,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקרבעון 20194
                  1,080                                      07.80.02.411,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקרבעון 20194
                  1,080                                      52.50.01.201,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקרבעון 20194
                  1,065                                      07.80.02.011,065הצעות מחיר/מסגרת זמןסטימצקי בע"מספריםרבעון 20194
                  1,056                                      07.80.02.451,057מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.451,056הצעות מחיר/מסגרת זמןקווסטר ישראל בע"מסדנא לקציניםרבעון 20194
                  1,053                                      07.80.02.451,053מפ/ מכרז פומביהפיגרףתשורותרבעון 20194
                  1,053                                      07.80.02.011,053מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                  1,053                                      07.80.02.091,053הצעות מחיר/מסגרת זמןרשת הדברה בע"מהדברה משמר איילון מערך אווירירבעון 20194
                  1,053                                      07.80.02.301,053הצעות מחיר/מסגרת זמןלול טי. וי בע"מיום הטסה - סירקין עבור מפארבעון 20194
                  1,053                                      07.80.02.011,053הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםמוטות אלומיניום לשושנת דגלים עבור מחוז חוףרבעון 20194
                  1,053                                      07.80.02.011,053מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכות דשרבעון 20194
                  1,053                                      07.80.02.561,053הצעות מחיר/מסגרת זמןסילבר שדוו' אדבנסד סיקחיתוך והשבתת כלי ירירבעון 20194
                  1,050                                      07.80.02.011,050הצעות מחיר/מסגרת זמןנוסבאום ארז מנחםיום עיוןרבעון 20194
                  1,050                                      07.80.02.011,050הצעות מחיר/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)תשורהרבעון 20194
                  1,050                                      07.80.02.511,050מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
                  1,050                                      07.80.02.401,050מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש עבור מחוז ת"ארבעון 20194
                  1,050                                      07.80.02.251,050הצעות מחיר/מסגרת זמןאננס השקעות - ציפודי ציפורהערב יחידהרבעון 20194
                  1,062                                      07.80.02.111,047מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרריםרבעון 20194
                  1,062                                      07.80.02.311,047מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרררבעון 20194
                  1,042                                      07.80.02.251,042הצעות מחיר/מסגרת זמןמגן אופטיק בעמ אוזניותרבעון 20194
                  1,042                                      07.80.02.451,042הצעות מחיר/מסגרת זמןאסידוס קייטרינג בע"מכיבוד עבור ביקוררבעון 20194
                  1,039                                      52.50.03.061,039מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                  1,039                                      07.80.02.221,039מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכש מבצעי ליח' אתגררבעון 20194
                     517                                      07.80.02.221,030מפ/ מכרז פומביצחובויסיכות יח' 105רבעון 20194
                  1,029                                      07.80.02.011,029פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודי אחמ חוףרבעון 20194
                  1,026                                      07.80.02.221,026הצעות מחיר/מסגרת זמןשרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלים ורול אפים עבור יח' 105רבעון 20194
                  1,033                                      07.80.02.311,021מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת פתק תקווה , החלפת מסךרבעון 20194
                  1,018                                      07.80.02.011,018מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20194
                  1,006                                      07.80.02.011,006מפ/ מכרז פומביג.מאונטיין בע"מתשורהרבעון 20194
                  1,006                                      07.80.02.011,006הצעות מחיר/מסגרת זמןשף בע"מ 4סינריםרבעון 20194
                  1,006                                      07.80.02.311,006הצעות מחיר/מסגרת זמןבית הצעצוע בע"מקסדות הגנה להשתלמות אופנייםרבעון 20194
                  1,004                                      07.80.02.251,004מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתיקים עם לוגו של המנהלתרבעון 20194
                  1,001                                      07.80.02.411,002מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.011,001הצעות מחיר/מסגרת זמןמסעדת אמא אגריפס בע"מארוחת צהריים עבור את"ל חוףרבעון 20194
                  1,000                                      07.80.02.451,000מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממגיני הוקרה לטקס מצטיינים רבעון 20194
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס גוונים חסדאי יצחקשירותי הדפסה עבור תחנת זכרון יעקברבעון 20194
                  1,000                                      07.80.02.451,000מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20194
                  1,004                                      07.80.02.511,000מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהנגשת מבנים תחנת שלםרבעון 20194
                  1,000                                      07.80.02.011,000מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20194
                  1,005                                      07.80.02.011,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מערכות כיבודרבעון 20194
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןבית הטבע - מזאויעציציםרבעון 20194
                  1,000                                      07.80.02.291,000הצעות מחיר/מסגרת זמןאייזיק שיפמן תמרקורס נצמרבעון 20194
                  1,000                                      07.80.02.451,000מפ/ מכרז פומביהפיגרףמגיני הוקרה לפורשים ממ"ר שפלהרבעון 20194
                  1,000                                      52.50.01.051,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20194
                  1,000                                      07.80.02.451,000הצעות מחיר/מסגרת זמןרמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מטבלאטרבעון 20194
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתמונות וחיוכים אהרוני רונןתמונות ממר שפלהרבעון 20194
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןחלום עולמי בע"מגיבוש את"ן שומרוןרבעון 20194
                  1,000                                      07.80.02.251,000הצעות מחיר/מסגרת זמןזמיר טריקיםערכת הדרכה אביזרים לתרחישיםרבעון 20194
                     277                                      07.80.02.091,000הצעות מחיר/מסגרת זמןדורגז החדשה בע"מאספקת גז לדירת מאבטחיםרבעון 20194
                  1,000                                      52.50.01.051,000הצעות מחיר/מסגרת זמןתופיני ס.א.ל בע"מכיבודרבעון 20194
                  1,000                                      07.80.02.011,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשיין אינטרנשיונל טרייד - שלם וקחכיבוד לישיבת ספ"כרבעון 20194
                  1,000                                      07.80.02.451,000הצעות מחיר/מסגרת זמןשימורי איכות בע"מכיבוד עבור ישיבות במטה המחוזרבעון 20194
                  1,000                                      07.80.02.011,000מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורותרבעון 20194
                     -                                      07.80.02.451,000הצעות מחיר/מסגרת זמןקרואני אלירן - הגן הלבןשכירת אולם ערב יחידה 105רבעון 20194
                     999                                         07.80.02.01999מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכת דשרבעון 20194
                     999                                         07.80.02.45999הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלת סלונר בע"מפרחים- ממר שפלהרבעון 20194
                     995                                         07.80.02.01995הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטציוד עזר עבור מחוז חוףרבעון 20194
                     995                                         07.80.02.01995מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים לשוטרים מוערכיםרבעון 20194
                     995                                         07.80.02.25995הצעות מחיר/מסגרת זמןטובה אורבוךסדנהרבעון 20194
                     995                                         07.80.02.45995מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20194
                     995                                         07.80.02.01995מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורות מפקד ימר מרכזרבעון 20194
                     995                                         52.50.01.05995מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20194
                     994                                         52.50.01.05995מפ/ מכרז פומביברקום שיווק והפצה בע"מציוד צילוםרבעון 20194
                     994                                         07.80.02.01994מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20194
                     994                                         52.50.01.05994הצעות מחיר/מסגרת זמןמטיקס פיינטבול בע"מערכת תיקוןרבעון 20194
                     989                                         07.80.02.45989הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש מסךרבעון 20194
                     985                                         07.80.02.01985הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מסמפכ"לרבעון 20194
                     983                                         07.80.02.31983הצעות מחיר/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מהזמנת כרטיס פרה פרינט עם פס למתנדביםרבעון 20194
                     983                                         07.80.02.25983הצעות מחיר/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםשירותי הדפסהרבעון 20194
                     982                                         07.80.02.01982הצעות מחיר/מסגרת זמןרימונים מגדים בע"מ}קפה רימון}אירוח כנס אמ"ש + לשכה - אגף  ההדרכהרבעון 20194
                  1,006                                         07.80.02.46980הצעות מחיר/מסגרת זמןטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון מצלמהרבעון 20194
                     980                                         07.80.02.01980הצעות מחיר/מסגרת זמןטנדוקה בע"מארוחהרבעון 20194
                     979                                         07.80.02.01979מפ/ מכרז פומבינורת איסט טכנולוגיות בע"מרכש ציוד אג"ש ומג"ברבעון 20194
                     977                                         07.80.02.41977מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                     971                                         07.80.02.31971הצעות מחיר/מסגרת זמןי.ברום ביח"ר לאריגים בע"משמשוניתרבעון 20194
                     965                                         07.80.02.01965הצעות מחיר/מסגרת זמןוילה מונסון- נאור קובאייום גיבושרבעון 20194
                     971                                         07.80.02.57959מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור תחנת צפתרבעון 20194
                     957                                         07.80.02.31957הצעות מחיר/מסגרת זמןליתג - תמר בן סעדוןמגיני הוקרה ליס"מרבעון 20194
                     955                                         07.80.02.01955הצעות מחיר/מסגרת זמןקאנאפס בע"מכיבוד להרמת כוסית לרגל חג חנוכהרבעון 20194
                     953                                         07.80.02.41953מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאתן- בית דגןרבעון 20194
                     948                                         07.80.02.01948הצעות מחיר/מסגרת זמןנספרסו ישראל בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20194
                     948                                         07.80.02.45948מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20194
                     945                                         07.80.02.01945הצעות מחיר/מסגרת זמןקרטינג חיפה 2003 בע"מגיבושרבעון 20194
                     936                                         07.80.02.22936הצעות מחיר/מסגרת זמןירדן ביוטיק-אבי יששכרמבחנותרבעון 20194
                     936                                         07.80.02.45936מפ/ מכרז פומביטופ סטוקתשורהרבעון 20194
                     936                                         07.80.02.01936הצעות מחיר/מסגרת זמןשיפון מ.ב. בע"מכיבוד לישיבותרבעון 20194
                     932                                         07.80.02.01932הצעות מחיר/מסגרת זמןחלום עולמי בע"מפעילות אתגרית אג"מ מסוביםרבעון 20194



                     931                                         07.80.02.01931הצעות מחיר/מסגרת זמןסער א.ת. יזמות ומסחרתיק טקטי לסיוררבעון 20194
                     930                                         07.80.02.09930הצעות מחיר/מסגרת זמןלפידות ציוד ייעודי בע"משיפוץ תחנת חיפהרבעון 20194
                     -                                         07.80.02.45929הצעות מחיר/מסגרת זמןשיר וזמר בצפון בע"משימוש במקום עבור תחנת א.רבעון 20194
                     927                                         07.80.02.41927מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                     920                                         07.80.02.01920מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור תחנת מג'דל כרוםרבעון 20194
                     920                                         07.80.02.45920מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20194
                     916                                         07.80.02.41916מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                     -                                         07.80.02.25915מפ/ מכרז פומביע.ר.צים שיווק ישיר בע"מתווי מזוןרבעון 20194
                     895                                         07.80.02.41915מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מדפסתרבעון 20194
                     914                                         07.80.02.01914הצעות מחיר/מסגרת זמןהמוסד לבטיחות ולגיהותהרצאה לכנס בטיחותרבעון 20194
                     913                                         07.80.02.01913מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממתפ"ארבעון 20194
                     913                                         07.80.02.21913הצעות מחיר/מסגרת זמןסער א.ת. יזמות ומסחרמנשא מיםרבעון 20194
                     909                                         07.80.02.01909הצעות מחיר/מסגרת זמןמדיטה בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20194
                     908                                         07.80.02.46908הצעות מחיר/מסגרת זמןגרר אילת המומחים בע''מגרירה ואחסנת רכברבעון 20194
                     -                                         07.80.02.45906הצעות מחיר/מסגרת זמןרז את שחר יזמות עסקית בע"מארוחת צהריים עבור נהריהרבעון 20194
                     902                                         07.80.02.25902הצעות מחיר/מסגרת זמןשכטר הורן -טריטאקציוד לפארמדיקיםרבעון 20194
                     902                                         07.80.02.41902מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מתאמיםרבעון 20194
                     900                                         07.80.02.31900הצעות מחיר/מסגרת זמןפיצ'ונקה בע"מארוחהרבעון 20194
                     900                                         07.80.02.40900הצעות מחיר/מסגרת זמןאוטו פאן/בייתן יצחקרכש מצמלת דרך עבור מג"ברבעון 20194
                     900                                         07.80.02.45900הצעות מחיר/מסגרת זמןשלטי המעצב(מומי)מבצעיםרבעון 20194
                     900                                         07.80.02.01900הצעות מחיר/מסגרת זמןנעים להכירקלפים לסדנאותרבעון 20194
                     900                                         07.80.02.01900הצעות מחיר/מסגרת זמןאי.וי אד'ג בע"מהתקנת עמדת טעינה ועלות עמדת טעינהרבעון 20194
                     900                                         07.80.02.31900הצעות מחיר/מסגרת זמןפוראקטיבציוד למטווחיםרבעון 20194
                     900                                         07.80.02.29900הצעות מחיר/מסגרת זמןמפגש טרקטרוני הצפוןפעילות אתגריתרבעון 20194
                     900                                         07.80.02.01900הצעות מחיר/מסגרת זמןקיסריה שירותי קייטרינג א.צהריים  מחלקת תוה"ד - אגף ההדרכהרבעון 20194
                     -                                         07.80.02.57897מפ/ מכרז פומביסאינט לקת בע"מרכש סוללותרבעון 20194
                     904                                         07.80.02.01892מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסציוד מטבחי יחידת קשרי חוץרבעון 20194
                     889                                         07.80.02.25889הצעות מחיר/מסגרת זמןציפור הנפש אומנות ישראלית בע"מתשורהרבעון 20194
                     895                                         07.80.02.31885מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממאויים רחובותרבעון 20194
                     884                                         07.80.02.22885המ/ הצעת מחירחן שמואלכימיקליםרבעון 20194
                     885                                         07.80.02.25885מפ/ מכרז פומביאלקו סינמה שותפות מוגבלתפעילות חינוך משלט חוףרבעון 20194
                     -                                         07.80.02.29880מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתערב מפקד ממר שרון -כלכלהרבעון 20194
                     878                                         07.80.02.40878הצעות מחיר/מסגרת זמןאודיו-ליין אלקטרוניקהרכש עבור מחוז מרכזרבעון 20194
                     878                                         07.80.06.06878הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"ממתקן מספרים מתחלפיםרבעון 20194
                     878                                         07.80.02.46878הצעות מחיר/מסגרת זמןשמש עמית ו/או טל טליה ALLMART פתרומטעןרבעון 20194
                     878                                         07.80.02.41878הצעות מחיר/מסגרת זמןשמש עמית ו/או טל טליה ALLMART פתרומטעןרבעון 20194
                     877                                         07.80.02.45878מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                     -                                         07.80.02.01873מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהזמנה סבליםרבעון 20194
                     866                                         07.80.02.29866הצעות מחיר/מסגרת זמןיקב טוליפ בע"מהרצאהרבעון 20194
                     860                                         07.80.02.31860הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהוהדפסת כרטיסי ביקור למשקיםרבעון 20194
                     860                                         07.80.02.01860הצעות מחיר/מסגרת זמןאננס השקעות - ציפודי ציפורהערב יחידהרבעון 20194
                     856                                         07.80.02.31854מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)תמונות קאפהרבעון 20194
                     862                                         52.50.01.04851מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקודן חדר מדפסות מטאר רמלהרבעון 20194
                     500                                         07.80.02.54850פו/ פטור ועדהשומר נועההדרכות ק' רווחהרבעון 20194
                     844                                         07.80.02.01842מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)רכש מדבקות קיררבעון 20194
                     842                                         07.80.02.56842הצעות מחיר/מסגרת זמןקרביץ 1974 בע"מרכש דיסקים לצריבהרבעון 20194
                     840                                         07.80.02.25840הצעות מחיר/מסגרת זמןא.ד.ר ציוד ומיכון משרדרכש מארז טושים מחיקים - אגף ההדרכהרבעון 20194
                     840                                         07.80.02.11840הצעות מחיר/מסגרת זמןפל-רם ציוד ומערכות שתיה בע"מ תיקון מתקן גלישהרבעון 20194
                     -                                         07.80.02.01836הצעות מחיר/מסגרת זמןתשירו קיי בוקס בע"מערב גיבושרבעון 20194
                     830                                         07.80.02.01830הכ / התחייבות כספיתהרשות הארצית לכבאות והצלהחוות דעתרבעון 20194
                     824                                         07.80.02.01824הצעות מחיר/מסגרת זמןאזורי אדיר מאיר - ביס ביסוןכיבוד לטיול מתנדביםרבעון 20194
                     702                                         07.80.02.56821הצעות מחיר/מסגרת זמןרולדין ניהול סניפים וזכיינות בע"מיום עיון קהילהרבעון 20194
                     819                                         07.80.02.31819מפ/ מכרז פומביוידאוסטסים למצלמות ליסמרבעון 20194
                     819                                         07.80.02.01819מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מבידמרבעון 20194
                     820                                         07.80.02.31819מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)הדפסת קאפותרבעון 20194
                     818                                         07.80.02.01818הצעות מחיר/מסגרת זמןאחדות בית חרושת לטחינהתשורותרבעון 20194
                     827                                         07.80.02.31817מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממאויים רחובותרבעון 20194
                     804                                         07.80.02.41816מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקת מוצרי צ'ק פוינטרבעון 20194
                     800                                         52.50.01.05800הצעות מחיר/מסגרת זמןמוצר 2000כיסא עבור מרחב מנשהרבעון 20194
                     800                                         07.80.02.01800הצעות מחיר/מסגרת זמןקפה ברותם- אודליה גולדסמית ורויטלסיור לימודירבעון 20194
                     796                                         07.80.02.25796הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקוןרבעון 20194
                     796                                         07.80.02.13796מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שילוט הגנה למשאבות בתחנות דלקרבעון 20194
                     794                                         07.80.02.45794מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20194
                     748                                         07.80.02.25792הצעות מחיר/מסגרת זמןמוזיאון הילדים-חולוןפעילות חינוך בה"ד מג''ברבעון 20194
                     791                                         07.80.02.41791מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                     772                                         07.80.02.46772הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז שירות חוף שמן בע''מבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20194
                     772                                         07.80.02.40772מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                     764                                         07.80.02.41764הצעות מחיר/מסגרת זמןגטר גרופ בע"מרכש תוכנהרבעון 20194
                     761                                         07.80.02.22761הצעות מחיר/מסגרת זמןויסנס טכנולוגיות בע"מתיקון מכשיררבעון 20194
                     760                                         07.80.02.13761הצעות מחיר/מסגרת זמןתב אור בעממדבקה בדיקת חורףרבעון 20194
                     761                                         07.80.02.31761הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס שלומי בע"משירות הדפסה עבור מש"קים חוףרבעון 20194
                     761                                         07.80.02.22761הצעות מחיר/מסגרת זמןדרמוני אלקטרוקופי בעמעבודות הדפסהרבעון 20194
                     749                                         07.80.02.01749הצעות מחיר/מסגרת זמןטכנו י.ש. (2003) ייבוא ושיווק בע"מעגלת הובלהרבעון 20194
                     749                                         07.80.02.45749הצעות מחיר/מסגרת זמןנספרסו ישראל בע"ממכונת קפהרבעון 20194
                     749                                         07.80.02.41749מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                     737                                         52.50.01.05737הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מפירוק והתקנת מספרים מתחלפיםרבעון 20194
                     735                                         07.80.02.01735הצעות מחיר/מסגרת זמןסיטי ספורטשירות הדפסה עבור מחוז חוףרבעון 20194
                     720                                         07.80.02.01720מפ/ מכרז פומבימלכות וקסברגר בע"מתשורות עבור מחוז חוףרבעון 20194
                     720                                         07.80.02.01720הצעות מחיר/מסגרת זמןאלמוג ציוד טכני בע"מציוד עבור מחוז חוףרבעון 20194
                     -                                         07.80.02.45719הצעות מחיר/מסגרת זמןגריל בר - ערן נסיםהסעדה עבור אמש חוףרבעון 20194
                     714                                         07.80.02.25714הצעות מחיר/מסגרת זמןבר יועצי בטיחותאירועי חול המועד סוכות 15.10רבעון 20194
                     -                                         07.80.02.01713הצעות מחיר/מסגרת זמןקפה ברותם- אודליה גולדסמית ורויטלגיבוש ספ"כ בנימיןרבעון 20194
                     -                                         07.80.02.31710מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתערכות כיבוד מרחב כנרתרבעון 20194
                     704                                         07.80.02.25704הצעות מחיר/מסגרת זמןישראלוף - מיקי -מלקיאלפנקסיםרבעון 20194
                     704                                         52.50.01.05704מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורות ממר שפלהרבעון 20194
                     704                                         07.80.02.22704הצעות מחיר/מסגרת זמןהום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"משולחנות מתקפליםרבעון 20194
                     702                                         07.80.02.01702הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטרכש רולאפ - כנס  תצכנון הדרכה רבעון 20194
                     702                                         07.80.02.45702מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"ממצלמות נחשרבעון 20194
                     702                                         07.80.02.45702הצעות מחיר/מסגרת זמןאיר פרוטקטאטמי אוזנייםרבעון 20194
                     702                                         07.80.02.61702מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקות "חובה להדליק אורות גם ביוםרבעון 20194
                     702                                         07.80.02.01702הצעות מחיר/מסגרת זמןהאוזן השלישית קולנוע בע"מהקרנת סרט אירוע חנוכה מחוזירבעון 20194
                     702                                         07.80.02.46702הצעות מחיר/מסגרת זמןגלמר קד"מ בע"ממעמד לתצוגהרבעון 20194
                     702                                         07.80.02.09702הצעות מחיר/מסגרת זמןבטיחות והנדסה - יעקוביאןבדיקת בטיחות למעליותרבעון 20194



                     -                                         07.80.02.45702הצעות מחיר/מסגרת זמןקפה ברותם- אודליה גולדסמית ורויטלגיבוש ספ"כ בנימיןרבעון 20194
                     700                                         07.80.02.01700הצעות מחיר/מסגרת זמןצומת ספריםתשורות עבור תחנת א.א.פחםרבעון 20194
                     700                                         07.80.02.25700הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי איריספרחים לספ''כ רביןרבעון 20194
                     700                                         07.80.02.51700מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20194
                     657                                         07.80.02.09700הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. גן יבנהארנונהרבעון 20194
                     700                                         07.80.02.01700פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםיום השוטר בנימיןרבעון 20194
                     700                                         07.80.02.01700הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז ארצי לבחינות ולהערכההשתלמות מקצועיתרבעון 20194
                     699                                         07.80.02.22699הכ / התחייבות כספיתהמשרד להגנת הסביבההיתר רנטגןרבעון 20194
                     697                                         07.80.02.01697הצעות מחיר/מסגרת זמןקונספט מבית היפר שלט בע"מפולדריםרבעון 20194
                     697                                         07.80.02.01697מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20194
                     693                                         07.80.02.01693הצעות מחיר/מסגרת זמןתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים אח"מרבעון 20194
                     690                                         07.80.02.25690הצעות מחיר/מסגרת זמןספורט גום בע"מחולצותרבעון 20194
                     689                                         07.80.02.01689הצעות מחיר/מסגרת זמןמנס קלאב-מתנות לגברעטיםרבעון 20194
                     682                                         07.80.02.09682הצעות מחיר/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהרשת הצללה בינוי את"ןרבעון 20194
                     679                                         07.80.02.25679הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקוןרבעון 20194
                     -                                         07.80.02.31670הצעות מחיר/מסגרת זמןאיפא שקולניק פלסט בע"מעבור ניידת המשאלותרבעון 20194
                     668                                         07.80.02.45668הצעות מחיר/מסגרת זמןשופמיינד בע''מכורסא יחידרבעון 20194
                     667                                         07.80.02.22667הצעות מחיר/מסגרת זמןדלתא יעוץ והדרכות בע"מערכת ירך למז"פ להברבעון 20194
                     663                                         07.80.02.45663הצעות מחיר/מסגרת זמןארבל שטראוס בע"ממראהרבעון 20194
                     660                                         07.80.02.01660הצעות מחיר/מסגרת זמןרשות הטבע והגניםמדריך לסיור לימודי עבור פרידה מררבעון 20194
                     -                                         07.80.02.02655הצעות מחיר/מסגרת זמןבריל דיוויס (ישראל)מעיליםרבעון 20194
                     653                                         07.80.02.01653הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מכספת ליח' אח"מ גלילותרבעון 20194
                     650                                         07.80.02.01650הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהושרותי הדפסה משלטרבעון 20194
                     645                                         07.80.02.45645הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מטונריםרבעון 20194
                     520                                         07.80.02.09644הצעות מחיר/מסגרת זמןברוך דורארנונהרבעון 20194
                     644                                         07.80.02.45644הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"ממכשיר כריכה ללשכת ר' להברבעון 20194
                     644                                         07.80.02.25644הצעות מחיר/מסגרת זמןנעם הרץעדכון  לומדת תרסיס פלפל -  רבעון 20194
                     649                                         07.80.02.45640מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרררבעון 20194
                     632                                         07.80.02.41632מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                     632                                         07.80.02.01632מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות למצטיינים ועוזבים רישוי דןרבעון 20194
                     632                                         07.80.02.45632הצעות מחיר/מסגרת זמןצילומעתיק בעמטונררבעון 20194
                     632                                         07.80.02.45632מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלמגניםרבעון 20194
                     631                                         07.80.02.41631מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד נצרךרבעון 20194
                     630                                         07.80.02.01630הצעות מחיר/מסגרת זמןעולם הבית בע"מסטים קפה תה סוכררבעון 20194
                     620                                         07.80.02.01620הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטהדפסהרבעון 20194
                     -                                         07.80.02.09618הצעות מחיר/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"ממכונת שטיפהרבעון 20194
                     600                                         07.80.02.01600הצעות מחיר/מסגרת זמןמועצה לשימור אתרי מורשתהדרכהרבעון 20194
                     600                                         07.80.02.45600הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז סיוע-תקיפה מיניתהרצאהרבעון 20194
                     116                                         07.80.02.51600מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2020-דמ"ש מטה מחוז דרוםרבעון 20194
                     600                                         07.80.02.01600הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א.ש ממילא בע"מארוחת צהרייםרבעון 20194
                     597                                         07.80.02.30597פו/ פטור ועדהנובו דר בע"מפיתוח מערכות שיקוףרבעון 20194
                     597                                         07.80.02.30597הצעות מחיר/מסגרת זמןסנפיר ציוד טכנולוגיות בע"ממיכלי שמןרבעון 20194
                     594                                         07.80.02.31594מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20194
                     588                                         07.80.02.25588הצעות מחיר/מסגרת זמןשטראוס מים בע"מערכת שרות למכשיר מי קר/חם רבעון 20194
                     -                                         07.80.02.45588הצעות מחיר/מסגרת זמןא. אקסקלוסיב השקעות-אולמי נסיכהאולם+ארוחה עבור משלט חוףרבעון 20194
                     585                                         07.80.02.25585מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20194
                     468                                         07.80.02.45585הצעות מחיר/מסגרת זמןכתר פלסטיק בע"מארגזי כליםרבעון 20194
                     585                                         07.80.02.22585הצעות מחיר/מסגרת זמןעיצובים גרפיקה ותקשורת שיווקית בע"הדפסות רול אפיםרבעון 20194
                     585                                         07.80.02.31585הצעות מחיר/מסגרת זמןמיקי מדבקות 5 בע"ממדבקותרבעון 20194
                     585                                         07.80.02.46585הצעות מחיר/מסגרת זמןבצעד קדימה בע"משלט רמח בטיחות לחניהרבעון 20194
                     585                                         07.80.02.25585הצעות מחיר/מסגרת זמןחלום עולמי בע"מסיורבעון 20194
                     585                                         07.80.02.45585הצעות מחיר/מסגרת זמןאוכל ביתי ניר עציוןעיצוב חלבייה מחוזרבעון 20194
                     585                                         07.80.02.01585הצעות מחיר/מסגרת זמןשוורצברג אילן וקלרהכיבודרבעון 20194
                     584                                         07.80.02.25584הצעות מחיר/מסגרת זמןגליה שחרעריכה לשוניתרבעון 20194
                     579                                         07.80.02.31579הצעות מחיר/מסגרת זמןמאפיית וקיים בע"מכיבוד לכנס מקצועירבעון 20194
                     573                                         07.80.02.32573הצעות מחיר/מסגרת זמןאודי קצמןמשלחת ספטמבר - קנווסים לסיכוםרבעון 20194
                     581                                         07.80.02.31573מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממלמש קריית אתארבעון 20194
                     569                                         07.80.02.41569הצעות מחיר/מסגרת זמןפלד ליאורכרטיסי סים לתרגיל יחב"מרבעון 20194
                     569                                         07.80.02.01569הצעות מחיר/מסגרת זמןאלעד-אל עיר דודסיוררבעון 20194
                     574                                         07.80.02.11565מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור מדור ציודרבעון 20194
                     571                                         07.80.02.56565מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מכסאותרבעון 20194
                     562                                         52.50.01.05562מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגליםרבעון 20194
                     562                                         07.80.02.45562הצעות מחיר/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון ידיתרבעון 20194
                     562                                         07.80.02.31562הצעות מחיר/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מכספת עבור מחוז חוףרבעון 20194
                     562                                         07.80.02.01562מפ/ מכרז פומביטופ סטוקתשורות ליום ילקמרבעון 20194
                     555                                         07.80.02.31555הצעות מחיר/מסגרת זמןאנרגים בעממשקל דיגיטלירבעון 20194
                     548                                         07.80.02.45548מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לקצינים פורשים מתחנת לב תרבעון 20194
                     552                                         07.80.02.45544מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מחדר נשק תחנת שדרותרבעון 20194
                     552                                         07.80.02.41544מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכת אזעקה סדנת עטרותרבעון 20194
                     539                                         07.80.02.31543מפ/ מכרז פומבי איתוראן איתור ושליטהמשיבי מיקוםרבעון 20194
                     540                                         07.80.02.11540הצעות מחיר/מסגרת זמןפרץ דורוןחותמותרבעון 20194
                     527                                         07.80.02.09527מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמהחלפת זוג עיניות שער קונזולי שדותרבעון 20194
                     527                                         07.80.02.41527הצעות מחיר/מסגרת זמןצילומעתיק בעמקיט למדפסתרבעון 20194
                     527                                         07.80.02.01527הצעות מחיר/מסגרת זמןיוסי את עוזי בע"מקאפותרבעון 20194
                     527                                         07.80.02.09527מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהתקמנת משאבת מים למזגן בחדר תקשורת באנדרטת מגרבעון 20194
                     527                                         07.80.02.45527הצעות מחיר/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מלוחיות זיהוי מתחלפותרבעון 20194
                     527                                         07.80.02.09527מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מאספקה והרכבת משאבת מים תחנת שכונותרבעון 20194
                     521                                         07.80.02.31521הצעות מחיר/מסגרת זמןפ.פישלסהזמנת סט פירוטכני לסירהרבעון 20194
                     519                                         07.80.02.45519מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות עבור מחוז חוףרבעון 20194
                     519                                         07.80.02.01519מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים לשוטרים מצטייני יועמרבעון 20194
                     -                                         07.80.02.31516הצעות מחיר/מסגרת זמןי.א קפה ומאפה 07 בע"מארוחת בוקררבעון 20194
                     512                                         07.80.02.01512מפ/ מכרז פומביואהבת ניהול בע"מעבור חטיבת קהילה והתנדבותרבעון 20194
                     503                                         07.80.02.46503הצעות מחיר/מסגרת זמןדרמוני אלקטרוקופי בעמהדפסהרבעון 20194
                     500                                         07.80.02.25500הצעות מחיר/מסגרת זמןאופק לישראל{ע"ר}הרצאה - הרב קינן המכללה הלאומית לשוטריםרבעון 20194
                     500                                         07.80.02.25500הצעות מחיר/מסגרת זמןסילון ספורט שווק 1989ג'קטרבעון 20194
                     500                                         07.80.02.45500מפ/ מכרז פומביניין מוצרי צריכה בע"מגזיבורבעון 20194
                     500                                         07.80.02.45500הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת אחים גריל בר בע"מ - "כשר"פרידהרבעון 20194
                     500                                         07.80.02.21500הצעות מחיר/מסגרת זמןטקטיקל אי.טי.טי. בע"ממערכת קידוד מפתחות למערכת פריצהרבעון 20194
                     -                                         07.80.02.51500מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מהרשאה 2020-הקמת נק' רמת בית שמש פרויקטרבעון 20194
                     491                                         07.80.02.25491מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות - יחידות ותחנת מחוז חוףרבעון 20194
                     467                                         07.80.02.41481מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסךרבעון 20194
                     459                                         52.50.01.20481מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסךרבעון 20194
                     472                                         07.80.02.01472מפ/ מכרז פומבינאומבורג ודרורי בע"מתשורהרבעון 20194



                     468                                         07.80.02.01468הצעות מחיר/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מהדפסת תעודותרבעון 20194
                     468                                         07.80.02.01468מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות - אג"ת מחוז חוףרבעון 20194
                     468                                         07.80.02.46468הצעות מחיר/מסגרת זמןמוסך השלושה בע''מבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20194
                     463                                         07.80.02.01463מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20194
                     466                                         52.50.01.05460מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מכסאותרבעון 20194
                     456                                         52.50.01.05456מפ/ מכרז פומביברקום שיווק והפצה בע"מציוד למצלמותרבעון 20194
                     450                                         07.80.02.01450הצעות מחיר/מסגרת זמןיקבי הברון שיווק (1993) בע"מארוחה עבור אג"ת חוףרבעון 20194
                     450                                         07.80.02.31450הצעות מחיר/מסגרת זמןחסון יחזקאל יעקב - דפוס תכלתהדפסת כרטיסי ביקוררבעון 20194
                     -                                         07.80.02.01450הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון הדר ת"ארצף הפיתוח מחוז מרכז ערכה להכנת כשריםרבעון 20194
                     448                                         07.80.02.31448הצעות מחיר/מסגרת זמןג'יגהבייט מערכות בע"מזרועות טלויזיהרבעון 20194
                     222                                         07.80.02.45444הצעות מחיר/מסגרת זמןפרוטק בטיחות וטכנולוגינעלי עבודה עבור עובדי מטבחרבעון 20194
                     442                                         07.80.02.45442הצעות מחיר/מסגרת זמןזאוס אביב בע"מתשורות לפורשים מאח"מ ת"רבעון 20194
                     434                                         52.50.01.04434הצעות מחיר/מסגרת זמןמ.צ.מ ציוד למחשבים ולמשרד בע"ממגן לטאבלטרבעון 20194
                     420                                         07.80.02.01420פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםגיבוש מחלקתירבעון 20194
                     420                                         07.80.02.01420הצעות מחיר/מסגרת זמןמרכז בוטני גנני - קוקטיל פרחיםעציציםרבעון 20194
                     402                                         07.80.02.41419מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםתחזוקה ורישוי מוצרי -NACרבעון 20194
                     403                                         52.50.01.20419מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםתחזוקה ורישוי מוצרי -NACרבעון 20194
                     410                                         07.80.02.41410מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש עבור להברבעון 20194
                     405                                         07.80.02.27405הצעות מחיר/מסגרת זמןמטיקס פיינטבול בע"מערכת תיקוןרבעון 20194
                     -                                         07.80.02.45401הצעות מחיר/מסגרת זמןאחוזת סנדרין ונוס בע"מאירוח+שימוש במתקנים את"רבעון 20194
                     400                                         07.80.02.29400הצעות מחיר/מסגרת זמןפינת השלושהקורס הסבה לאג"מ .רבעון 20194
                     400                                         07.80.02.01400הצעות מחיר/מסגרת זמןשיפודי שמחה ובניו בע"מיום עיון מרחב כנרתרבעון 20194
                     398                                         07.80.02.25398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסהרבעון 20194
                     386                                         07.80.02.46386הצעות מחיר/מסגרת זמןכלמוביל בע"מבדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20194
                     376                                         07.80.02.31376מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהצילינדריםרבעון 20194
                     -                                         07.80.02.01376הצעות מחיר/מסגרת זמןמשתלות אייל אחים לוי בע"מעציצים לטיפוח התחנה ימר מרכזרבעון 20194
                     375                                         07.80.02.01375פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםיום יחידהרבעון 20194
                     374                                         07.80.02.01374הצעות מחיר/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלתשורותרבעון 20194
                     374                                         07.80.02.31374הצעות מחיר/מסגרת זמןרסטה 4 יו בע"מתיקון נזק בתחנה ניידת מחוז מרכזרבעון 20194
                     372                                         07.80.02.01372מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגליםרבעון 20194
                     -                                         07.80.02.51359מפ/ מכרז פומביאלקטרה בנייה אילתהקמת מבנה משטרת מרחב אילתרבעון 20194
                     351                                         07.80.02.01351הצעות מחיר/מסגרת זמןממאדור.קום בע"מ (בבית המשקם)רולאפיםרבעון 20194
                     351                                         07.80.02.45351מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקיום הסייר מרחב נגברבעון 20194
                     351                                         07.80.02.45351הצעות מחיר/מסגרת זמןמלך הממתקים ב"ש בע"מתשורותרבעון 20194
                     350                                         07.80.02.45350מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20194
                     350                                         07.80.02.53350הצעות מחיר/מסגרת זמןכלי זמר בע"מתיקון פסנתררבעון 20194
                     349                                         52.50.03.06349מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                     349                                         07.80.02.41349מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                     349                                         52.50.01.20349מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20194
                     344                                         07.80.02.45344הצעות מחיר/מסגרת זמןתופיני ס.א.ל בע"מסוםגניותרבעון 20194
                     339                                         07.80.02.11339מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלטיםרבעון 20194
                     335                                         07.80.02.01335מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתיקים עם לוגו של המנהלתרבעון 20194
                     333                                         07.80.02.45333הצעות מחיר/מסגרת זמןאוסטרו חייםגל ידייםרבעון 20194
                     311                                         07.80.02.09311הצעות מחיר/מסגרת זמןאמיר חברה להנדסה וסחרבמת הרמה - תוספת תשלום עבור מגרבעון 20194
                     310                                         07.80.02.01310הצעות מחיר/מסגרת זמןצומת ספריםספרים למצטיינים ממר שפלהרבעון 20194
                     150                                         07.80.02.01300הצעות מחיר/מסגרת זמןפרחי סמי בע"מפרחיםרבעון 20194
                     295                                         07.80.02.45295מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מקורס פו"מרבעון 20194
                     294                                         07.80.02.01294הצעות מחיר/מסגרת זמןסטימצקי בע"מרכש עבור ספרים מדור הסברהרבעון 20194
                     293                                         07.80.02.09293מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מתיקון מזגן בתחנת בית שאן יחידה פמימית בלבדרבעון 20194
                     293                                         07.80.02.01293הצעות מחיר/מסגרת זמןסט מסורת - אוירבך ישי תשורה עבור קצינה שפורשתרבעון 20194
                     290                                         07.80.02.01290הצעות מחיר/מסגרת זמןפורת ספרים בע"מ/שלו אורסמפכ"לרבעון 20194
                     199                                         07.80.02.31288הצעות מחיר/מסגרת זמןהמרכז הבריאותי ד.ע בע"מכרית ומשענתרבעון 20194
                     280                                         07.80.02.01280הצעות מחיר/מסגרת זמןהקרן למורשת הכותל המערבסיוררבעון 20194
                     268                                         07.80.02.41272מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםקסם ש"י חלק ב'רבעון 20194
                     257                                         07.80.02.01257הצעות מחיר/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"משלט זכוכיתרבעון 20194
                     257                                         07.80.02.01257הצעות מחיר/מסגרת זמןצילומעתיק בעמתיקון צכונת צילום- מתקן נעוריםרבעון 20194
                     250                                         07.80.02.25250הצעות מחיר/מסגרת זמןעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מהכנה למבחני דפ"ררבעון 20194
                     -                                         07.80.02.31250הצעות מחיר/מסגרת זמןפוראקטיבמשקפייםרבעון 20194
                     246                                         07.80.02.45246הצעות מחיר/מסגרת זמןפרינטלנד בע"מאוזניות סטריאו לימ"ררבעון 20194
                     242                                         52.50.01.05242מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלמדליות ממז מרכזרבעון 20194
                     -                                         07.80.02.11235הצעות מחיר/מסגרת זמןצילומעתיק בעמתיקון מכונת צילום אג"מ מרכזרבעון 20194
                     234                                         07.80.02.45234הצעות מחיר/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילהחוברותרבעון 20194
                     234                                         07.80.02.46234הצעות מחיר/מסגרת זמןמכניק ריקום בע''מתיקון מדפסתרבעון 20194
                     224                                         07.80.02.22224מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורות ממר שפלהרבעון 20194
                     201                                         07.80.02.01201הצעות מחיר/מסגרת זמןא שלטים לוד-דקל עליזה ארלטשמשונית עבור מדור משקים פרידה מציפירבעון 20194
                     200                                         07.80.02.25200מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורה לפורש - רס''ב אלכס שפירארבעון 20194
                     200                                         07.80.02.45200הצעות מחיר/מסגרת זמןפז גליתמזוודהרבעון 20194
                     200                                         07.80.02.25200הצעות מחיר/מסגרת זמןגרפוס פרינטהדפסת אלבום תשורה יצחק פריליך רבעון 20194
                     200                                         07.80.02.01200הצעות מחיר/מסגרת זמןששון אברהם אבי- לוקו אירועיםשכירת אולםרבעון 20194
                     199                                         07.80.02.01199הצעות מחיר/מסגרת זמןרובין ר.י.ד בע"מכרטיסי ביקוררבעון 20194
                     186                                         07.80.02.31188מפ/ מכרז פומבי איתוראן איתור ושליטהמערכתרבעון 20194
                     -                                         52.50.01.20177מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משיטור עירוני מבשרת ציוןרבעון 20194
                     176                                         07.80.02.01176מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20194
                     176                                         07.80.02.01176מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורהרבעון 20194
                     173                                         07.80.02.25173הצעות מחיר/מסגרת זמןנגישות ישראלהנגשת טקסטיםרבעון 20194
                     170                                         07.80.02.11170מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלט לרמלהרבעון 20194
                     166                                         07.80.02.01166הצעות מחיר/מסגרת זמןמ. מ. זכרון יעקבכניסה למוזיאוןרבעון 20194
                     160                                         07.80.02.21160הצעות מחיר/מסגרת זמןיפרח יאיר ואיריסתחמושת מאגטקרבעון 20194
                     152                                         07.80.02.45159מח/ מכרז חשכ"לצילומעתיק בעמרכש מיכל עודפיםרבעון 20194
                     152                                         07.80.02.45152הצעות מחיר/מסגרת זמןזאוס אביב בע"ממטריותרבעון 20194
                     -                                         07.80.02.45150הצעות מחיר/מסגרת זמןמכון הדר ת"ארצף הפיתוח מחוז מרכז ערכה להכנת כשריםרבעון 20194
                     150                                         52.50.01.20150מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20194
                     149                                         07.80.02.29149הצעות מחיר/מסגרת זמןכתר פלסטיק בע"ממחסןרבעון 20194
                     128                                         07.80.02.01128הצעות מחיר/מסגרת זמןספרותק  תרבות ישראליתרכש ספר - לשכת ר א"הד.רבעון 20194
                     -                                         07.80.02.54120הצעות מחיר/מסגרת זמןעל 2 טיולים ואירועים 2יום עיוןרבעון 20194
                     115                                         07.80.02.25115הצעות מחיר/מסגרת זמןאלעד-אל עיר דודסיוררבעון 20194
                     109                                         07.80.02.01109מפ/ מכרז פומביטקטיקל טי סי בע"מכדור צבערבעון 20194
                       94                                           07.80.02.0194הצעות מחיר/מסגרת זמןרובין ר.י.ד בע"מכרטיסי ברכה עבור טקסי מילהרבעון 20194
                     -                                           07.80.02.4588הצעות מחיר/מסגרת זמןברקום שיווק והפצה בע"מציוד תקשורתרבעון 20194
                       85                                           07.80.02.0185הצעות מחיר/מסגרת זמןפלט שירותי דפוס בע"משי לרגל מעבר תפקידרבעון 20194
                       73                                           07.80.02.0173הצעות מחיר/מסגרת זמןבכר שלמה מגנטיםרבעון 20194
                       73                                           07.80.02.4573הצעות מחיר/מסגרת זמןדלק מוטורס בעמ (מאזדה)מוט מתרומםרבעון 20194
                     -                                           07.80.02.4572הצעות מחיר/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"ממכונת שטיפהרבעון 20194



                     -                                           07.80.02.0168הצעות מחיר/מסגרת זמןיקבי הברון שיווק (1993) בע"מארוחת בוקר עבור תחנת נהריהרבעון 20194
                       37                                           07.80.02.2237הצעות מחיר/מסגרת זמןדלק מוטורס בעמ (מאזדה)מוט מתרומםרבעון 20194
                     -                                           07.80.02.4513פו/ פטור ועדהדוגו אומנים ומופעים בע"ממופע עבור מחוז חוףרבעון 20194
        46,819,478                             07.80.02.5847,410,852מפ/ מכרז פומביעמישב שרותים בע"מאבטחת מתקני משטרהרבעון 20201
        25,035,298                             07.80.02.5523,025,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבזק החב' הישראלית לתקשודמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת בזקרבעון 20201
        19,009,986                             07.80.02.5819,292,426מפ/ מכרז פומבימודיעין אזרחיאבטחת מתקני משטרהרבעון 20201
        18,642,910                             07.80.02.5818,705,425מפ/ מכרז פומבימודיעין אזרחיאבטחת מתקני משטרהרבעון 20201
        17,953,022                             07.80.02.6417,953,022כא/ מכרז כ"א חשכ"למלם מערכות בע"משירותי כ"א טכנולוגי עבור אטורבעון 20201
        14,371,929                             07.80.02.3814,371,929אא/ אישור אוצרהחברה למשק וכלכלהאבטחת קלפיות כנסת 23רבעון 20201
        13,038,216                             07.80.02.7012,870,000מכרז בט"פאלביט מערכותהחזר הלוואה חכירת כלי טיסרבעון 20201
        11,951,487                             07.80.02.5611,988,000מפ/ מכרז פומבילוגיסטיקר בע"מאחסנה ושינוערבעון 20201
        10,649,323                             07.80.02.0911,850,000הכ / התחייבות כספיתענבל חברה לביטוח בע"מביטוח מבנים ורכושרבעון 20201
        11,350,930                             07.80.02.5711,350,381הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת דואר ישראל בע"משירותי דואר רשום ומכונות ביולרבעון 20201
                     -                             07.80.02.5910,607,872מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 47 טויוטה היילקסרבעון 20201
          9,953,545                               07.80.02.099,953,567מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעשירות אחזקה וניקיון - יחידות ותחנות מחוז חוףרבעון 20201
          8,460,885                               07.80.02.098,550,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית תל אביב יפוארנונהרבעון 20201
          7,931,045                               07.80.02.578,035,999פו/ פטור ועדהמלם שכר בע"מחילול שכררבעון 20201
          6,762,595                               07.80.01.546,762,049הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20201
          6,500,000                               07.80.08.016,500,000פו/ פטור ועדהמלם שכר בע"מחילול שכררבעון 20201
          3,025,478                               07.80.02.646,081,452כא/ מכרז כ"א חשכ"לטלדור יועצים בע"מאספקת שירותי מחשוברבעון 20201
          5,768,198                               07.80.02.566,000,000מפ/ מכרז פומבילוגיסטיקר בע"משירותי אחסנהרבעון 20201
          5,336,661                               07.80.02.565,899,999מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבשירותי גרירות ואחסנה עבור אחרבעון 20201
          5,829,319                               07.80.02.565,795,305פו/ פטור ועדהאיטייפ-אומניטק בע"מאיטייפ-שירותי תרגום תמלול עבור אחרבעון 20201
             403,422                               07.80.02.595,612,973מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 32 טויוטה היילקסרבעון 20201
          5,063,936                               07.80.02.705,282,850מכרז בט"פאלביט מערכותרכיב שארית קבוע ובסיסרבעון 20201
          4,762,394                               07.80.02.045,189,526מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה - יחידות ותחנות מחוז חוףרבעון 20201
          5,095,077                               07.80.02.565,086,894פו/ פטור ועדהאיטייפ-אומניטק בע"משירותי תרגום תמלול עבור אחרבעון 20201
          4,704,811                               07.80.02.644,774,517כא/ מכרז כ"א חשכ"לנס טכנולוגיות א.ט. בע"מאספקת שירותי מחשוברבעון 20201
          4,708,794                               07.80.02.094,725,761הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגב-ים ממן נכסים בלודתחזוקת להב 433, תיק בדיוררבעון 20201
          4,270,495                               07.80.02.044,460,967מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדה מחוז ת"ארבעון 20201
          3,998,786                               07.80.02.044,163,917מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתהסעדה מחוז מרכז ינואר - מאי רבעון 20201
          3,547,087                               07.80.02.043,547,440מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20201
          3,213,162                               07.80.02.043,379,749מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדה מחוז מרכז ינואר - מאי רבעון 20201
          3,274,005                               52.50.01.203,274,016פו/ פטור ועדהשביב מהנדסים בע"מכ"א ופיקוח פרויקטיםרבעון 20201
                     -                               07.80.02.593,238,297מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 11 לנדקרוזררבעון 20201
          2,450,000                               07.80.02.193,000,000הכ / התחייבות כספיתענבל חברה לביטוח בע"מהגנה משפטיתרבעון 20201
          2,920,536                               07.80.02.092,921,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית באר שבעארנונהרבעון 20201
          2,905,929                               07.80.02.562,905,929פו/ פטור ועדהמימון וקנין רקפתמסכת הגנת נשימה קורונהרבעון 20201
          2,363,442                               07.80.02.042,691,646מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןמתן שירותי הסעדה במחוז ירושליםרבעון 20201
          2,316,243                               07.80.02.702,640,000מכרז בט"פאלביט מערכותביטוח כלי טיסרבעון 20201
          2,049,610                               07.80.02.092,555,766הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכלליר_תפעול ואחזקה בע"מתחזוקת בניין כללרבעון 20201
          2,491,913                               07.80.02.092,527,999פו/ פטור ועדהא.א.א. אבירם בע"מניקיוןרבעון 20201
          1,956,240                               07.80.02.562,489,760פו/ פטור ועדהשלאון מפעלים כימיים בע"מאמצעיםרבעון 20201
          1,996,490                               07.80.02.042,437,697מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"ממתן שירותי הסעדה במחוז ירושליםרבעון 20201
             811,919                               07.80.02.642,369,593כא/ מכרז כ"א חשכ"לוואן טכנולוגיות תוכנהאספקת שירותי מחשוברבעון 20201
          2,234,656                               07.80.02.642,301,151כא/ מכרז כ"א חשכ"לאס קיו לינק בע"מאספקת שירותי מחשוברבעון 20201
          2,223,000                               07.80.02.562,223,000פו/ פטור ועדהמימון וקנין רקפתסרבלים עבור מבצע קורונהרבעון 20201
          2,027,888                               07.80.02.092,029,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעופר השקעות בע"מתחזוקת בית מנ"ט הר חוצביםרבעון 20201
          2,000,000                               07.80.02.562,000,000פו/ פטור ועדהקרן מחקרים תל השומרבדיקות מעבדהרבעון 20201
          1,576,371                               07.80.02.091,969,372הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפנדורין קלי ואטו חן שותפותתחזוקת תחנת שרתרבעון 20201
          1,942,182                               07.80.02.091,942,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית לודארנונהרבעון 20201
          1,698,199                               07.80.02.551,866,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת פרטנר תקשורת בע"מדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פרטנררבעון 20201
          1,754,975                               07.80.02.511,754,975מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוץ פרויקט תחנת שלםרבעון 20201
          1,729,130                               07.80.03.041,729,130הכ / התחייבות כספיתמ. א. מטה יהודהאבטחת ישוביםרבעון 20201
          1,669,932                               07.80.02.091,705,616הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרמות מ.א ניהול ותחזוקהתחזוקת יס"מ י"ם מאמוניה ושיחרבעון 20201
          1,675,371                               07.80.02.091,680,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית רמלהארנונהרבעון 20201
          1,609,558                               07.80.02.091,679,322מפ/ מכרז פומביש.כ שירותי כללית בע"משירותי ניקיון במחוז ירושליםרבעון 20201
             837,273                               07.80.02.291,661,358פו/ פטור ועדהדלויט בריטמן אלמגור זהרפיקוח וביקורת תקציבירבעון 20201
          1,645,893                               07.80.02.091,650,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית קרית אתאארנונהרבעון 20201
          1,619,333                               07.80.02.031,619,333הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבזק החב' הישראלית לתקשושכ"דרבעון 20201
          1,595,577                               07.80.02.561,607,825מפ/ מכרז פומביCOMBINED SYSTEM INCרכש רימוני הלםרבעון 20201
          1,591,348                               07.80.02.041,607,607מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"מהסעדה מחוז ת"ארבעון 20201
             954,441                               07.80.02.701,600,000מכרז בט"פאלביט מערכותשעות טיסהרבעון 20201
          1,583,979                               07.80.02.041,590,959מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלה 2020רבעון 20201
          1,543,584                               07.80.02.091,575,743הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיירפורט סיטי בע"מתחזוקת יח' מאור. תיק בדיוררבעון 20201
          1,495,701                               52.50.01.201,519,885פו/ פטור ועדהברן ישראל בע"משירותי כ"א ופיקוח פרויקטיםרבעון 20201
          1,212,445                               07.80.02.091,516,946הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדינר בע"מתחזוקת תחנת מוריהרבעון 20201
          1,086,682                               07.80.02.041,504,751מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירותי הסעדה צפון וחוףרבעון 20201
          1,365,358                               07.80.02.091,500,000מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"מניקיון מחוז ת"א חציון א' 2020רבעון 20201
                     -                               07.80.02.591,492,498מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 15 יונדאי אקסנטרבעון 20201
          1,464,263                               07.80.02.561,464,263פו/ פטור ועדהמימון וקנין רקפתנשמיותרבעון 20201
          1,453,934                               07.80.02.091,459,050הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מתחזוקת ימ"ר נגברבעון 20201
                     -                               07.80.02.611,419,194מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 47 טויוטה היילקסרבעון 20201
          1,388,435                               07.80.02.961,400,000הכ / התחייבות כספיתלשכת הפירסום הממשלתיקמפיין הסברהרבעון 20201
          1,380,000                               52.50.01.201,380,000מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתריהוט עבור מבט ירושליםרבעון 20201
          1,374,036                               07.80.02.091,379,818הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנדו עסקים בע"מתחזוקת תחנת דן (75% בעלותרבעון 20201
          1,133,388                               07.80.02.091,350,000אא/ אישור אוצרא.א.א. אבירם בע"משירותי ניקיון מחוז מרכז 2020רבעון 20201
          1,346,841                               07.80.02.561,346,841פו/ פטור ועדהארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"ממשקפיםרבעון 20201
          1,311,767                               07.80.02.591,311,767הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןתשלום מכס עבור רכבי מג"ברבעון 20201
          1,307,118                               07.80.02.511,307,125מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלדמ"ש מטה מחוז דרום - תחנת באר שבערבעון 20201
          1,299,051                               07.80.02.571,299,051מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"ממחשב נייד "53AV I5 4GB 14רבעון 20201
          1,272,441                               07.80.02.641,292,324כא/ מכרז כ"א חשכ"לרזאל מערכות זמן אמת בע"מ.אספקת שירותי מחשוברבעון 20201
          1,287,679                               07.80.02.091,288,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית אשדודארנונהרבעון 20201
             932,640                               07.80.02.091,228,256הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשהנאז ייזום והשקעות בע"מתזחוקת מענה אזרחי י"ם- בית הטורקיזרבעון 20201
          1,108,167                               07.80.02.091,217,977מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעשירות ניקיון ואחזקה - מחוז חוףרבעון 20201
          1,132,804                               07.80.02.091,200,000מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"משירותי ניקיון מחוז מרכז 2020רבעון 20201
          1,000,593                               07.80.02.041,200,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדה ארוחת צהריים בשרית רבעון ראשוןרבעון 20201
          1,009,378                               07.80.02.091,197,670הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחג'אזי תייסיר אבראהיםתחזוקת תחנת טמרהרבעון 20201
          1,186,099                               07.80.02.961,188,299פו/ פטור ועדהאקו- רד בע"מציוד חיטוי קורונה: רלכוג'ל + רבעון 20201
          1,074,868                               07.80.02.641,148,417כא/ מכרז כ"א חשכ"לאלעד מערכות תוכנהאספקת שירותי מחשוברבעון 20201
          1,117,044                               07.80.01.011,135,938הכ / התחייבות כספיתלשכת עורכי הדין בישראלתשלום דמי חבר לשכת עורכי הדיןרבעון 20201
          1,099,997                               07.80.02.551,099,999מח/ מכרז חשכ"לגילת טלקום בע"משירותי רשת רוחב פס לווייני רבעון 20201
          1,056,738                               07.80.02.551,096,231אא/ אישור אוצרנס טכנולוגיות א.ט. בע"משירותי ענן MICROSOFT AZUREרבעון 20201



          1,072,792                               07.80.02.091,055,215פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת מחוז תל אביברבעון 20201
             598,909                               07.80.02.511,030,000מפ/ מכרז פומביא.ר.א.ג. בינוי ופיתוחהנגשת תחנת גלילותרבעון 20201
          1,016,063                               07.80.02.581,025,641הכ / התחייבות כספיתרשות האוכלוסין הגירה ומעברי גבולאבטחה רשות האוכלוסיןרבעון 20201
             898,830                               07.80.02.041,025,334מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתהסעדה מחוז ת"ארבעון 20201
          1,020,864                               07.80.02.551,020,864מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחזוקה מערכות אבטחה לרבעון שני ושלישי רבעון 20201
          1,008,105                               07.80.02.091,008,150מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת מבנים מכרז מג"ב חוףרבעון 20201
             747,319                               07.80.02.091,003,213הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלה עזרה השקעות בע"מתחזוקת משרדי הרכבת הקלה אור יהודהרבעון 20201
          1,001,832                               07.80.02.641,002,451כא/ מכרז כ"א חשכ"לבינת סמך בע"מאספקת שירותי מחשוברבעון 20201
             999,814                               07.80.01.051,000,000מח/ מכרז חשכ"לאופק לקידום מתנדביםבנות שירותרבעון 20201
             833,467                               07.80.01.051,000,000מח/ מכרז חשכ"לבת עמי אמונה אלומהבנות שירותרבעון 20201
             999,691                               07.80.01.051,000,000מח/ מכרז חשכ"לשלומית עמותהבנות שירותרבעון 20201
             999,490                               07.80.01.051,000,000מח/ מכרז חשכ"להאגודה להתנדבותבנות שירותרבעון 20201
             993,864                                  07.80.02.04999,778מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"מארוחת צהריים חלבית רבעון ראשוןרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59997,683מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)פורד F-350רבעון 20201
             988,342                                  07.80.02.56995,296מפ/ מכרז פומבינורת איסט טכנולוגיות בע"מכדור 9 מ"מרבעון 20201
             969,930                                  07.80.02.56969,930פו/ פטור ועדהמאיפורם בע"ממסיכה קורונהרבעון 20201
             969,384                                  07.80.02.55969,398פו/ פטור ועדהבזק בינלאומי בע"מתחזוקהרבעון 20201
             952,027                                  07.80.02.56964,672פו/ פטור ועדהICPO-INTERPOLאינטרפולרבעון 20201
             960,086                                  07.80.02.09961,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית פתח תקוהארנונהרבעון 20201
             954,302                                  52.50.01.20954,302מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוצים בתחנת רהט מבנה ראשירבעון 20201
             947,200                                  07.80.01.01952,348מפ/ מכרז פומבינבו הוצאה לאוראחזור מידע משפטירבעון 20201
             941,241                                  07.80.02.29942,278מפ/ מכרז פומביג.פ. רכיבה מתקדמת בע"משירותי הדרכות נהיגה מתקדמת באופנוערבעון 20201
             937,171                                  07.80.02.37938,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןתדלוק כלי טייס בבסיסי ח"ארבעון 20201
                     -                                  07.80.02.61937,101מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 32 טויוטה היילקסרבעון 20201
             864,531                                  07.80.02.09931,315הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרשות שדות התעופה בישראלתחזוקת מרחב נתב"גרבעון 20201
             918,099                                  07.80.02.57918,099מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש טאבלטים מוקשחים ואביזריםרבעון 20201
             884,800                                  07.80.02.09885,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית אשקלוןארנונהרבעון 20201
             779,261                                  07.80.02.56882,999מפ/ מכרז פומביע.ק. שרותים כלליים בדרוםהובלת נפטרים - שירות עבור אחרבעון 20201
             865,332                                  07.80.02.55865,332פו/ פטור ועדהאמן ומחשבים בע"מתחזוקת מערכת אינפורמטיקהרבעון 20201
             858,000                                  07.80.02.55858,000פו/ פטור ועדהיעל תוכנה ומערכות בע"מתחזוקה למערכת טיבקורבעון 20201
             838,753                                  07.80.02.09843,461הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוניון נכסים בע"מתחזוקת תביעות פתח תקווה בית לקסוסרבעון 20201
             840,084                                  07.80.02.09840,306מפ/ מכרז פומביש.כ שירותי כללית בע"משירותי ניקיוןרבעון 20201
             833,338                                  07.80.02.56839,001מפ/ מכרז פומביאמבולנס פרטי חולון בע"מהובלת נפטרים - שירות עבור אחרבעון 20201
             805,319                                  07.80.02.57835,999מח/ מכרז חשכ"לארכיב 2000 בע"מ שירותי ארכיברבעון 20201
             821,574                                  07.80.02.55820,872פו/ פטור ועדההיולט פקרד (ישראל) בע"מתח' חומרה,תוכנה ושירותים פרואקטיביים רבעון 20201
             906,035                                  07.80.02.09817,341אא/ אישור אוצרא.א.א. אבירם בע"משירותי ניקיון ביחידות תפעול מרכז ותרבעון 20201
             331,406                                  07.80.02.13805,000מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"מגידור סעסור מבצע פני העתידרבעון 20201
             768,991                                  07.80.02.64804,903כא/ מכרז כ"א חשכ"לאו אס פי שירותי מיקור חוץ בע"מאספקת שירותי מחשוברבעון 20201
             797,982                                  07.80.02.09803,614הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנהלת אזורי תעשיה בנימתחזוקת תחנת שער בנימיןרבעון 20201
             785,428                                  07.80.02.59800,447פו/ פטור ועדהחב המשקם דרוםתפעול מגרש מכירת כ"ררבעון 20201
             796,236                                  07.80.02.09796,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהחברה לניהול קריית הממשלה רמלה בעתחזוקת תביעות מרכזרבעון 20201
               37,752                                  07.80.02.59793,729מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 3 לנדקרוזררבעון 20201
             367,595                                  07.80.02.58782,000מפ/ מכרז פומבימודיעין אזרחיאבטחת מאויימיםרבעון 20201
             780,610                                  07.80.02.09780,648הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ר ראם פרוייקטים בע"מתחזוקת יס"מ י-ם בניין התאומיםרבעון 20201
             778,446                                  07.80.03.04780,316הכ / התחייבות כספיתמ. א. לכישאבטחת ישוביםרבעון 20201
             766,188                                  07.80.02.04778,324מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלה 2020 שומרוןרבעון 20201
             591,777                                  07.80.02.58768,400מפ/ מכרז פומביעמישב שרותים בע"מאבטחת מאויימיםרבעון 20201
             764,859                                  07.80.02.57765,000מפ/ מכרז פומביבר - בי .טו. די. בע"משינוע מזוודותרבעון 20201
             760,258                                  07.80.02.56762,999מפ/ מכרז פומביאמבולנס חדרההובלת נפטרים - שירות עבור אחרבעון 20201
             755,079                                  07.80.02.09755,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית רמלהארנונהרבעון 20201
             737,409                                  07.80.02.09742,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית בית-שמשארנונהרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59728,555מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 4 קורולהרבעון 20201
             728,211                                  52.50.01.20728,212מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוצים בתחנת רהט מבנה משנירבעון 20201
             694,628                                  07.80.02.09712,785הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.א.ש.ר. הובלות בע"מתחזוקת יס"מ + סדנת אשקלון רבעון 20201
             702,000                                  52.50.01.20702,000פו/ פטור ועדהשאול אברבוך אחזקות בע"משכירת פנסיון לפרשיםרבעון 20201
             675,172                                  07.80.02.56699,660פו/ פטור ועדהמאיפורם בע"מכפפותרבעון 20201
             699,243                                  07.80.02.04699,243פו/ פטור ועדהנביעות טבע הגלילמים חירום קורונהרבעון 20201
             685,184                                  07.80.02.64685,620כא/ מכרז כ"א חשכ"למלם מערכות בע"מאספקת שירותי מחשוברבעון 20201
             683,098                                  07.80.03.04683,098הכ / התחייבות כספיתמ. א. בני שמעוןאבטחת ישוביםרבעון 20201
             678,520                                  07.80.03.04678,520הכ / התחייבות כספיתמ. א. חבל מודיעיןאבטחת ישוביםרבעון 20201
             550,733                                  07.80.02.56664,393מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבגרירת כלי רכב עבור אח"מ מחוז צפוןרבעון 20201
             662,911                                  07.80.02.59663,000מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבהרחבה ראשונה - אחסנת כלי רכב מתרבעון 20201
             632,860                                  07.80.02.64650,880כא/ מכרז כ"א חשכ"להורייזן טכנולוגיות אל די בע"מאספקת שירותי מחשוברבעון 20201
             624,929                                  07.80.02.09650,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית רחובותארנונהרבעון 20201
             653,028                                  52.50.01.20649,843מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפרוייקט הרכבת הקלה ירושליםרבעון 20201
             643,149                                  07.80.02.57643,149מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש טאבלטים עבור הקורונהרבעון 20201
             634,023                                  07.80.02.55634,023מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מתיקון טאבלטיםרבעון 20201
             451,841                                  07.80.02.51628,724פו/ פטור ועדהברן ישראל בע"מהנגשת מבנים -כ"ארבעון 20201
             628,334                                  07.80.02.57624,000מפ/ מכרז פומביכץ משלוח בינעירוני מהירשירותי דואר פניםרבעון 20201
             611,281                                  07.80.02.56611,281מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבקבלת שירות גרירת רכבים המשתייכים לאחרבעון 20201
             584,050                                  07.80.02.09610,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית באר שבעארנונהרבעון 20201
             417,600                                  07.80.02.09591,756הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןר.ש.ד יזמות והשקעות בע"מתחזוקת ימת"א שפלהרבעון 20201
             579,337                                  07.80.02.56590,850פו/ פטור ועדהרותם בטיחות בע"ממשקפי מגן קורונהרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59588,781מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 לנדקרוזררבעון 20201
             404,354                                  07.80.02.56588,053מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבגרירת כלי רכב מחוז חוףרבעון 20201
             583,245                                  07.80.02.55583,245מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממולטי מדיה- תחזוקה ותפעולרבעון 20201
             584,236                                  07.80.02.57572,600מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשבים נייחים וניידים מכרז חשכרבעון 20201
             563,271                                  07.80.02.61564,214מה/ מנהל הרכבאספיר בע"מרכישה ותחזוקת ציוד משלים לכרבעון 20201
             552,979                                  07.80.02.09554,715הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןע.ז.י כסלו בע"מתחזוקת תחנת נצרת עליתרבעון 20201
             600,730                                  07.80.02.09550,731פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מתחזוקת מטא"ר י-םרבעון 20201
             452,067                                  07.80.02.64549,937כא/ מכרז כ"א חשכ"למטריקס אי טי מערכותאספקת שירותי מחשוברבעון 20201
             687,438                                  07.80.02.56549,862הכ / התחייבות כספיתמ. א. מטה יהודהמרכיבי ביטחוןרבעון 20201
             545,078                                  07.80.02.09540,110אא/ אישור אוצרת.ד.ל בע"מתחזוקת תחנת אשדודרבעון 20201
             551,642                                  07.80.02.09525,999אא/ אישור אוצרא.א.א. אבירם בע"מניקיון בתי השוטררבעון 20201
             516,497                                  07.80.02.56519,996מפ/ מכרז פומביאמבולנס פרטי חולון בע"מהובלת נפטרים - שירות עבור אחרבעון 20201
             516,393                                  07.80.02.09517,460פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מתחזוקת מג"ב יהודאירבעון 20201
             497,604                                  07.80.02.09515,501הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ש. אדיר בע"מתחזוקת תביעות דרוםרבעון 20201
             510,682                                  07.80.02.55510,682פו/ פטור ועדהתדיראן טלקום שירותי תקשתחזוקת מערכות הקלטה לשנת רבעון 20201
             508,080                                  07.80.02.09510,080הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגונן טקסטיל יצור ושיווקתחזוקת מתנ"א דרוםרבעון 20201
             518,125                                  07.80.02.09510,070פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת תחנת ראשון לציוןרבעון 20201
             509,980                                  07.80.02.53509,980פו/ פטור ועדהאקו- רד בע"מציוד חיטוי וניקוי מפני וירוס הקורונה רבעון 20201
             506,180                                  07.80.02.56508,580מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"מקבלת שירות תרגום עוקב ליחידות המשתייכות למחוז מרכזרבעון 20201
             249,894                                  07.80.01.05500,000מח/ מכרז חשכ"לעמותת חיבור חדשבנות שירותרבעון 20201



             500,000                                  07.80.02.56500,000פו/ פטור ועדהמכללת תע"ש לאבטחה ולוט"רהכשרת לוחמיםרבעון 20201
             500,000                                  52.50.01.20500,000מש/ מכרז שב"סרולן בע"מתכנון תשתיות ועבודות , אודיטוריום מכמרבעון 20201
             497,201                                  52.50.01.20497,243מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהעב' שיפוץ והתאמות בתחנת קריית גתרבעון 20201
             494,500                                  07.80.02.56494,500הכ / התחייבות כספיתמש' הבריאות גיז' אז' ת"אציוד מיגון קורונהרבעון 20201
             478,138                                  07.80.02.56493,880מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"מתרגום עוקברבעון 20201
             491,443                                  07.80.02.09491,776הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיורשי כהן אהרון ז"לתחזוקת בית ליאלרבעון 20201
             512,203                                  07.80.02.09491,650פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מתחזוקת מחוז ש"ירבעון 20201
             449,890                                  07.80.02.58489,000הכ / התחייבות כספיתרשות האוכלוסין הגירה ומעברי גבולאבטחת רשות האוכלוסיןרבעון 20201
             484,383                                  07.80.03.04486,237הכ / התחייבות כספיתמ. א. דרום השרוןאבטחת ישוביםרבעון 20201
             482,274                                  07.80.02.09482,274מפ/ מכרז פומבימודיעין אזרחישירות יומנאיםרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59474,056מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמקאיה סורנטורבעון 20201
             479,251                                  07.80.02.55463,675הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרטנר פתרונות תקשורת נייחיםדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פרטנר מפרבעון 20201
             458,012                                  07.80.02.09459,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמולד זמירהתחזוקת תחנת דןרבעון 20201
             332,748                                  07.80.02.56458,342מפ/ מכרז פומביאוהלי נתנוב בע"משכירת אוהליםרבעון 20201
             455,163                                  52.50.01.04455,163מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתחזוקת LPR תשלום עבור 4רבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59451,399מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 טויוטה היילקסרבעון 20201
             433,938                                  07.80.02.09448,720פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת תחנת נתניהרבעון 20201
             448,191                                  07.80.02.51448,266מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהדמ"ש תחנת אופקיםרבעון 20201
             441,129                                  07.80.02.09442,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית קרית גתארנונהרבעון 20201
             419,858                                  07.80.02.96439,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת דואר ישראל בע"משירותי דואר רשום ומכונות ביולרבעון 20201
             402,904                                  07.80.02.04430,000פו/ פטור ועדהרשות שדות התעופה בישראלכלכלת שוטרים במרחב נתב"רבעון 20201
             423,956                                  07.80.02.56430,000מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"מתרגוםרבעון 20201
             425,653                                  07.80.02.09426,289הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנסרי סרחאןתחזוקת תחנת מג'ד אל כרוםרבעון 20201
             420,027                                  07.80.02.09420,106הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנכסי יהונתן ויונה ירושליםתחזוקת יחידת הסיגנט, בניין רד בינתרבעון 20201
             411,634                                  07.80.02.09420,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית אילתארנונהרבעון 20201
             417,653                                  07.80.02.09417,706הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןריאד דיאבתחזוקת תחנת מג'ד אל כרוםרבעון 20201
             332,572                                  07.80.02.09415,877הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוריאל-חן השקעות בע"מתחזוקת תחנת עירוןרבעון 20201
             414,219                                  07.80.02.37414,560הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשרד הבטחוןארנונה מים וחשמלרבעון 20201
             350,683                                  07.80.02.64413,534כא/ מכרז כ"א חשכ"לאמן ומחשבים בע"מאספקת שירותי מחשוברבעון 20201
             326,718                                  07.80.02.09409,184הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאושירה בע"מתחזוקת ימת"א ובוחנים נגברבעון 20201
             404,951                                  07.80.02.09405,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית חולוןארנונהרבעון 20201
             133,179                                  07.80.02.56400,000מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבגרירות בעבור פני העתידרבעון 20201
             398,800                                  07.80.02.56400,000הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהררכש משקפי מגן קורונהרבעון 20201
             292,243                                  52.50.01.20400,000מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צפרויקטי קיום-סביבת עבודה-רבעון 20201
             239,041                                  52.50.01.20399,680מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מפינוי ופירוק תחנת מודיעין החדשה פריקטרבעון 20201
             314,633                                  07.80.02.56395,004פו/ פטור ועדהשיפור הנדסה ולוגיסטיקה בע"משירותי ייעוץ לניהול המלארבעון 20201
             260,970                                  07.80.02.56379,255מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבשכירת כ"ר מבצעיות עבור אחרבעון 20201
             374,400                                  07.80.02.56374,400פו/ פטור ועדהארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"ממגבוניםרבעון 20201
             375,251                                  07.80.02.27374,300מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעתחזוקת מערכות כיבוי אש תחנת טבריהרבעון 20201
             369,276                                  07.80.02.96372,370מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ררבעון 20201
             371,345                                  07.80.02.09372,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית לודארנונהרבעון 20201
             371,218                                  07.80.02.53371,475פו/ פטור ועדהפישר תעשיות פרמצבטיות בע"מציוד חיטוי קרפר קורונהרבעון 20201
             366,482                                  07.80.02.56370,001מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבגרירות כלי רכברבעון 20201
             300,876                                  07.80.02.04370,000מפ/ מכרז פומבינורקייט בע"מ אילתכלכלהרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59364,277מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 3 קורולהרבעון 20201
          2,360,360                                  07.80.02.56360,360פו/ פטור ועדהמאיפורם בע"מסרבלי עבודהרבעון 20201
             358,722                                  07.80.02.09358,722מפ/ מכרז פומביעמישב שרותים בע"משירות יומנאיםרבעון 20201
             353,571                                  07.80.02.56354,000מפ/ מכרז פומביגיא קארששרותי פרזול לסוסיםרבעון 20201
             345,465                                  07.80.02.55348,638פו/ פטור ועדהFORENSIC  TECHNOLOGY WAI INCתחזוקה למערכת IBISרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.09348,358הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמיקדן טק ניהול בע"מתחזוקת יחידת הדוברות.חוזה מס רבעון 20201
             347,902                                  07.80.02.27347,020מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעתחזוקת מערכות כיבוי אש מוסקוביהרבעון 20201
             227,863                                  52.50.01.20343,488מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותתכנון אדריכלי פרויקט דמש תחנת שלםרבעון 20201
             263,920                                  07.80.02.59342,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיפרסום באינטרנט מכרזים מכירת רכב רבעון 20201
             337,379                                  07.80.02.13338,824מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מהקצאת רכבים שכורים כחלופה לתחבורה ציבוריתרבעון 20201
             337,106                                  07.80.02.56337,130פו/ פטור ועדהמ.ע.צ.מ.ה.-בטיחות בתנועהמתן שירותי יעוץ למהנדס תנועה מחוז ירבעון 20201
             329,773                                  07.80.02.64334,404כא/ מכרז כ"א חשכ"לסיסנת תכנה בע"מאספקת שירותי מחשוברבעון 20201
             329,178                                  07.80.02.09330,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית קרית אתאארנונהרבעון 20201
             343,500                                  07.80.02.55328,480מפ/ מכרז פומביטנגרם סופט בע"מחידוש רישוי IBM MQ D55V2LLרבעון 20201
                     625                                  07.80.01.54321,750חה / חוזה המשכיהכרמלית חיפה בע"מנסיעות שוטרים בכרמליתרבעון 20201
             305,546                                  07.80.02.13319,929מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכבים - מחוז חוףרבעון 20201
             318,886                                  52.50.01.20317,802מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש עבור יח' מאור פריסה קבערבעון 20201
             303,674                                  07.80.02.56315,220פו/ פטור ועדהערן סדן- סדנת התנועהייעוץרבעון 20201
             297,163                                  07.80.02.13307,023מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב - קורונהרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59306,534מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)פורד F-550רבעון 20201
             305,718                                  07.80.03.04306,021הכ / התחייבות כספיתמ. א. תמראבטחת ישוביםרבעון 20201
             301,982                                  07.80.02.55301,535מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתרכש עבור מחוז י-ם "מבצע פני עתידרבעון 20201
             300,953                                  07.80.02.56300,954מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםבניית אימון בחממה מכמ"שרבעון 20201
             300,299                                  07.80.02.37300,300הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןשכירת מטווחים  בסיסים ומתקני רבעון 20201
             121,694                                  07.80.01.05300,000מח/ מכרז חשכ"לעמינדבבנות שירותרבעון 20201
             286,485                                  07.80.02.09300,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית נהריהארנונהרבעון 20201
             299,997                                  52.50.01.20300,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' בטיחות יח' 86רבעון 20201
             206,933                                  07.80.02.53300,000הכ / התחייבות כספיתלשכת הפירסום הממשלתיקידומי בפייסבוקרבעון 20201
             275,869                                  07.80.02.04300,000מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרסליקת נקודות מדיםרבעון 20201
             299,998                                  07.80.02.29300,000מפ/ מכרז פומביאם.אי.אס מחקרים שיווקים בע"מסקריםרבעון 20201
             107,894                                  52.50.01.20300,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"משרותי ניהול תיאום ופיקוח להקמת תחנת מודיעיןרבעון 20201
             299,992                                  07.80.02.55300,000מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתיקוני שבר במערכות אבטחהרבעון 20201
             289,678                                  07.80.02.56297,999מפ/ מכרז פומביג.א.ן. תברואה בע"מפינוי פסולת סוסיםרבעון 20201
             297,180                                  07.80.02.56297,180פו/ פטור ועדהמאיפורם בע"ממסיכה קורונהרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59294,391מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 לנדקרוזררבעון 20201
             289,842                                  07.80.02.09289,843פו/ פטור ועדהא.א.א. אבירם בע"מניקיון באזור דרוםרבעון 20201
             187,735                                  07.80.02.09287,189הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחאלדי  עאטף סאלםתחזוקת כפר כנארבעון 20201
             285,858                                  07.80.02.09286,389הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמות השקעות בע"מתחזוקת תביעות ת"ארבעון 20201
             285,000                                  52.50.01.20285,000מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםבניית אימון בחממה מכמ"שרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.61281,591מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 11 לנדקרוזררבעון 20201
             278,830                                  07.80.02.56281,538מפ/ מכרז פומביא.מ.א. מדיקל אילת בע"מהובלת נפטרים - שירות עבור אחרבעון 20201
             281,289                                  07.80.02.96281,308מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכביםרבעון 20201
             279,932                                  07.80.03.04280,352הכ / התחייבות כספיתמ. א. הר חברוןאבטחת ישוביםרבעון 20201
             276,877                                  07.80.02.09280,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית אשדודארנונהרבעון 20201
             277,350                                  07.80.02.38277,350מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "רכש מארז מנת צ'ופר לשוטריםרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.70276,320פו/ פטור ועדהAIRBUS HELICOPTERS INCאימוני טיסרבעון 20201
             276,000                                  07.80.02.09276,000מש/ מכרז שב"סגדיר הנדסה בע"משרותי בקרת חשבונות חשמל ומיםרבעון 20201
             277,964                                  07.80.02.57272,610מפ/ מכרז פומביסמרט איקס שירותי מומחהתחזוקה ורכש רשיונות -CITRIXרבעון 20201
             271,428                                  07.80.02.09272,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. קציר-חרישארנונהרבעון 20201



             333,858                                  07.80.02.56265,905הכ / התחייבות כספיתמ. א. לכישמרכיבי ביטחוןרבעון 20201
             259,091                                  07.80.02.09263,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז עירוני ניהול ואחזקה אילתתחזוקת ימת"א אילת -תביעות תעבורה ואתרבעון 20201
             240,418                                  07.80.02.29262,998מח/ מכרז חשכ"לזיו האפט ייעוץ וניהולמתן שירותי ביקורת כספית במשרדי ממשלהרבעון 20201
             268,112                                  07.80.02.57262,812מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשבים תוענית ממומנת קורונה ותחזוקות מיידיותרבעון 20201
             231,601                                  07.80.02.56262,086אא/ אישור אוצרMINISTRY OF DEFENCE - DOLLARקסדות לוחםרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59255,895מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה היילקסרבעון 20201
             255,743                                  07.80.02.57254,700מפ/ מכרז פומבימכבסת קיטור צימברג בע"משירותי כביסהרבעון 20201
             250,973                                  07.80.02.09252,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. ראש פינהארנונהרבעון 20201
             251,550                                  07.80.02.55251,550מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתיתי, לציוד תקשורת פאסיביתרבעון 20201
             250,193                                  07.80.02.09251,123הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעמותת מט"ע מרכז טכנוטלוגיות עתידיותתחזוקת יחידת מגן פארק תעשיות רותםרבעון 20201
             249,960                                  52.50.01.20250,842מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלעב' בינוי מטה מחוז דרום-פרויקטי קיוםרבעון 20201
             250,000                                  52.50.01.20250,000מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהעב' שיפוץ והתאמות בתחנת קריית גתרבעון 20201
             238,342                                  07.80.02.56250,000מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבגרירותרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59249,421מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)פורד F-350רבעון 20201
             245,631                                  07.80.03.04246,394הכ / התחייבות כספיתמ. א. מנשהאבטחת ישוביםרבעון 20201
             245,349                                  07.80.02.57245,349מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממדפסות הדס ומתקנים עבור היערכות לקורונהרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59242,852מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 קורולהרבעון 20201
             240,669                                  07.80.02.55240,669פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"משרות למערכות עוטפות לשנת רבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59239,637מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 2 סיטרואן ברלינגורבעון 20201
               63,434                                  07.80.02.56237,584מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"מתרגום עוקב/ מחוז חוףרבעון 20201
             236,688                                  52.50.01.20236,690מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלשיפוץ לשכת גיוס ממד"ה- פרויקטי קיוםרבעון 20201
             234,861                                  07.80.02.57236,102מח/ מכרז חשכ"לארכיב 2000 בע"משירותי ארכיב וגניזהרבעון 20201
             235,489                                  07.80.02.04235,170מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה 2020 תחנת בנימיןרבעון 20201
             236,150                                  52.50.01.20234,956מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מרשימת בינוי 2 תקנה 120-2020רבעון 20201
             233,414                                  07.80.02.09234,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. גזרארנונהרבעון 20201
             225,777                                  07.80.02.56229,730מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"מתרגום עוקברבעון 20201
             228,150                                  07.80.02.53228,150פו/ פטור ועדהפישר תעשיות פרמצבטיות בע"ממגבונים לחיטוי משטחים- אריזה אישיתרבעון 20201
             227,682                                  07.80.02.55227,682פו/ פטור ועדהאלעד מערכות תוכנהתחזוקה ושדרוג שרדוקס / מאוררבעון 20201
             218,436                                  07.80.02.13225,881מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכברבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59225,699מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה היילקסרבעון 20201
             223,492                                  07.80.02.09224,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית קרית שמונהארנונהרבעון 20201
             220,000                                  07.80.02.56220,002מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלהרבעון 20201
             218,337                                  07.80.02.09219,314הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןריט 1 בע"מ - סלע קפיטלתחזוקת יחידת פלס מחלק תאונת עבודהרבעון 20201
             206,463                                  07.80.02.04218,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןכלכלה 2020 מודיעין עיליתרבעון 20201
             217,035                                  52.50.01.20217,035מש/ מכרז שב"ספ.ק. אלקטרה בע"מרכש גנרטור עבור תחנת טירה רבעון 20201
             217,035                                  07.80.02.51217,035מש/ מכרז שב"ספ.ק. אלקטרה בע"מרכש גנרטור עבור פרויקט תחנת שלםרבעון 20201
             214,230                                  07.80.02.09217,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. חבל מודיעיןארנונהרבעון 20201
             216,509                                  07.80.02.57216,509מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"ממחשב ניידרבעון 20201
             212,852                                  07.80.02.09216,350פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת בית השוטר תל אביברבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59215,305מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 סוואנהרבעון 20201
             265,911                                  07.80.02.56211,788הכ / התחייבות כספיתמ. א. חבל מודיעיןמרכיבי ביטחוןרבעון 20201
             182,290                                  07.80.02.56209,701מפ/ מכרז פומביגייד 21לינות במבצעים ובשגרהרבעון 20201
             191,193                                  07.80.02.55209,540הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסלקום ישראל בעמדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת סלקוםרבעון 20201
             104,978                                  07.80.02.09208,730הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמגדל חברה לביטוח בע"מתחזוקת תביעות ראשל"צרבעון 20201
             205,920                                  07.80.02.56205,920פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מפיות נשיפה לנשיפוןרבעון 20201
             205,827                                  07.80.02.57205,825מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלהרבעון 20201
             191,442                                  07.80.02.56201,935פו/ פטור ועדהMINISTRY OF DEFENCE - DOLLARמשקפות מא"כרבעון 20201
             183,591                                  07.80.02.56201,500מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבגרירות כ"ררבעון 20201
             200,067                                  07.80.02.53200,086מפ/ מכרז פומביאם.אי.אס מחקרים שיווקים בע"משירותרבעון 20201
             199,965                                  07.80.02.57200,000מפ/ מכרז פומבימסוף העברת מסמכי מחשבים בע"משינוע מזוודותרבעון 20201
             159,928                                  07.80.02.56200,000מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"מתרגום עוקב עבור יחידות חקירות מחוז ירושליםרבעון 20201
                  4,210                                  52.50.01.20200,000מפ/ מכרז פומביפורה יעקבי קרני אדריכלים בע"מתכנון אדריכלי ופיקוח ת. מודיעין החדשהרבעון 20201
               17,071                                  52.50.01.20200,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון קונסט' תחנת נתיבות, פרויקטרבעון 20201
             200,181                                  52.50.01.20200,000פו/ פטור ועדהברן ישראל בע"משירותי פיקוח וניהול פרויקטים למשרד לבטרבעון 20201
             200,000                                  07.80.02.29200,000פו/ פטור ועדההאוניברסיטה העבריתמחקר אמוןרבעון 20201
             200,000                                  07.80.02.51200,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית והתקנת תקשורת פאסיבי עבור דמרבעון 20201
             140,282                                  07.80.02.04200,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"משירותי הסעדה קרית גת את"רבעון 20201
             200,000                                  07.80.02.56200,000פו/ פטור ועדהוידיסקו  בע"מתחזוקת מערכות שיקוףרבעון 20201
             190,301                                  07.80.02.55200,000מפ/ מכרז פומביהוט מערכות תקשורת כבליםשירותי טלוויזיה בכבליםרבעון 20201
             201,200                                  07.80.02.56200,000מפ/ מכרז פומביק.בית אלפא/מפעל הנגרריםדיגום רכבי חבלהרבעון 20201
             199,923                                  07.80.02.57199,923מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממדפסות וציוד עבור היערכות לקורונהרבעון 20201
             202,223                                  52.50.01.04199,819מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתהחלפת מצלמות זמיררבעון 20201
             202,119                                  52.50.01.04199,494מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתשדרוג ותחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20201
             195,602                                  07.80.02.64196,843כא/ מכרז כ"א חשכ"ללוג און תוכנה בע"מאספקת שירותי מחשוברבעון 20201
             186,593                                  07.80.02.55194,999מפ/ מכרז פומבימר טלקום בע"מתחזוקת תרניםרבעון 20201
             194,805                                  07.80.02.56194,805מפ/ מכרז פומביחי טק פתרונות בע"מחלקי חילוף ותחזוקת רומ"חרבעון 20201
             193,161                                  07.80.02.09193,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. ראש פינהארנונהרבעון 20201
             192,967                                  07.80.02.09193,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית פתח תקוהארנונהרבעון 20201
             193,038                                  07.80.02.27192,628מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעהקמת מערכת גילוי אש בית שאןרבעון 20201
             190,000                                  52.50.01.20190,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מהתקנת תקשורת פאסיבי עבור תשתיות תחנת קרית גתרבעון 20201
             189,051                                  07.80.02.56189,051פו/ פטור ועדהאודורטקבואשרבעון 20201
             186,964                                  07.80.02.13188,850מפ/ מכרז פומביויינגולד משהתיקון גרורים- מחוז י-ם+ש"ירבעון 20201
             187,869                                  07.80.02.56187,869מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמה ואביזרים נלווים לביצוע אכיפהרבעון 20201
             186,930                                  07.80.02.56186,930פו/ פטור ועדהתאר אידיאל קונספטסתחזוקת ציוד חומ"סרבעון 20201
                  7,550                                  52.50.01.20185,000מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותשרותי תכנון תוספת בנייה בתחנת שכונותרבעון 20201
             184,392                                  07.80.02.56184,392מפ/ מכרז פומבירותם בטיחות בע"מציוד קורונהרבעון 20201
             175,218                                  07.80.02.09183,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית כרמיאלארנונהרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59182,140מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 6 קיה פיקנטורבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59182,140מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 6 קיהרבעון 20201
             178,591                                  07.80.02.09182,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. מעלה יוסףארנונהרבעון 20201
             181,953                                  07.80.02.09181,956הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהחברה לפיתוח ביתר עילית בע"מתחזוקת תחנת ביתר עיליתרבעון 20201
             181,818                                  07.80.02.56181,818מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מססלים קורונהרבעון 20201
             181,440                                  07.80.02.13181,440מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירשירותי ייעוץ ותכנון למכרז הדלק באמצעות אדריכל ביזנרבעון 20201
             169,980                                  07.80.02.53181,400מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווחיםרבעון 20201
             180,472                                  07.80.03.04181,341הכ / התחייבות כספיתמ. א. מרום הגלילאבטחת ישוביםרבעון 20201
             184,491                                  07.80.02.27181,229מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת בית דגן ה"מ 126993רבעון 20201
               12,642                                  07.80.02.59181,064מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה היילקסרבעון 20201
             180,792                                  07.80.02.57180,792מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
             178,596                                  52.50.01.20180,000מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מעב' תשתיות מים וביוברבעון 20201
             179,000                                  07.80.02.56179,000הכ / התחייבות כספיתמש' הבריאות גיז' אז' ת"אמסיכות כפפותרבעון 20201
             177,957                                  07.80.02.56177,957פו/ פטור ועדהשוגוןאפודות כחולות "בשירות המשטרהרבעון 20201
             176,962                                  07.80.02.56176,962פו/ פטור ועדהמרכז הקונגרסים הבנלאומיח"ק מבצע פני עתידרבעון 20201
             174,081                                  07.80.02.09174,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית יבנהארנונהרבעון 20201



             173,951                                  07.80.02.09174,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. זכרון יעקבארנונהרבעון 20201
             171,532                                  07.80.02.09173,937הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגני בן צבי-מגדלי ישראלתחזוקת תביעות חיפהרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59173,519מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה סופרברבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59173,385מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מסקודה סופרברבעון 20201
             171,660                                  07.80.02.57171,660מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבור היערכות לשלב ב' מצלמות גוףרבעון 20201
             168,638                                  07.80.02.09170,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. גבעת זאבארנונהרבעון 20201
             169,369                                  07.80.02.56170,000פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מתחזוקת ציוד חומ"סרבעון 20201
             167,568                                  07.80.02.09168,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית ראשון לציוןארנונהרבעון 20201
             167,544                                  07.80.02.56167,544מפ/ מכרז פומבימילמן דור ההמשך בע"מתיקיםרבעון 20201
             164,722                                  07.80.03.04165,624הכ / התחייבות כספיתמ. א. יואבאבטחת ישוביםרבעון 20201
             165,049                                  52.50.01.20165,127מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מעבודות חשמל להתקנת גנרציהרבעון 20201
             164,268                                  07.80.02.56164,268פו/ פטור ועדהגאמידה- מדאקויפ בע"מנשמיוצרבעון 20201
             164,227                                  07.80.02.56164,227מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנהרבעון 20201
             163,710                                  52.50.01.20163,778מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"משיפוץ נק' משטרה דבוריהרבעון 20201
             158,758                                  07.80.02.09162,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית קרית מלאכיארנונהרבעון 20201
             161,051                                  07.80.03.04161,249הכ / התחייבות כספיתמ. א. מבואות החרמוןאבטחת ישוביםרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.55159,623מפ/ מכרז פומביד"ר בלוך את אינג' סוקלביקורת תרניםרבעון 20201
             136,986                                  07.80.02.56159,585מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מרכש עבור הקורונהרבעון 20201
             150,978                                  07.80.02.04158,000מפ/ מכרז פומביספרינט מוטורס בע"מחנויות נוחותרבעון 20201
             162,394                                  07.80.02.56157,895מפ/ מכרז פומביעמוס גזית בע"ממילוי גז אתנולרבעון 20201
             156,688                                  07.80.02.09156,688הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדמו עמית מחקר והשקעות בע"מתחזוקת מבנה ימת"א + תעבורה רבעון 20201
             156,610                                  07.80.02.56156,687מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםהליכונים לסוסים עבור פרשים דרום ותרבעון 20201
             193,102                                  07.80.02.56153,798הכ / התחייבות כספיתמ. א. בני שמעוןמרכיבי ביטחוןרבעון 20201
             153,738                                  07.80.02.56153,738פו/ פטור ועדהגאמידה- מדאקויפ בע"ממסיכותרבעון 20201
             153,169                                  07.80.02.56152,100מפ/ מכרז פומביר.ד.פלד פיתוח וייצור בעדוקרניםרבעון 20201
             151,833                                  07.80.02.03151,833הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנהל מקרקעי ישראלדמי שימוש קרקע חניון גרוזנברגרבעון 20201
             140,496                                  07.80.02.64151,206כא/ מכרז כ"א חשכ"ליונילינק בע"מאספקת שירותי מחשוברבעון 20201
             150,041                                  07.80.02.56150,041מפ/ מכרז פומבימאיפורם בע"ממשקפים לקסדות משופצותרבעון 20201
                  8,234                                  52.50.01.20150,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'שרותי תכנון תחנת מודיעין-תחנה חדשהרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.55150,000פו/ פטור ועדהשמיר מערכות ומפעלים בע"משירותי הפצת מסרוניםרבעון 20201
               36,555                                  07.80.02.04150,000פו/ פטור ועדהפריץ קומפניס ישראל טי בע"משרותי אחסנה במחסן אזרחירבעון 20201
             149,400                                  07.80.02.56149,400הכ / התחייבות כספיתמש' הבריאות גיז' אז' ת"ארכש מיגון קורונהרבעון 20201
             148,328                                  07.80.02.59148,600מס/ מכרז סגורח.א.ש. טכנולוגיה מחקרייעוץ עבור ממוגני ירירבעון 20201
             148,225                                  07.80.02.09148,300הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. בני שמעוןארנונהרבעון 20201
             146,871                                  07.80.02.56147,284מפ/ מכרז פומביSIRCHIE ACQUISITION COMPAYמברשות פיתוח ט.ארבעון 20201
             146,945                                  07.80.02.57146,945מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותציוד היקפי למחשבים זיכרונות ומדפסותרבעון 20201
             146,250                                  07.80.02.55146,250פו/ פטור ועדהקאלרום מערכות בע"מתחזוקת תוכנת KAL ADMINרבעון 20201
             146,063                                  52.50.01.20146,063מפ/ מכרז פומבימרכז הסת"ם -צפת בע"מתשמישי קדושהרבעון 20201
             144,278                                  07.80.02.09144,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית גבעתייםארנונהרבעון 20201
             117,807                                  07.80.02.56144,337מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבגרירות כ"ררבעון 20201
             141,563                                  07.80.02.56143,889מפ/ מכרז פומביאם.אי.אס מחקרים שיווקים בע"משירותרבעון 20201
             140,372                                  07.80.02.56143,889מפ/ מכרז פומביאם.אי.אס מחקרים שיווקים בע"משירותרבעון 20201
             141,795                                  07.80.01.54142,162מפ/ מכרז פומביישראיירטיסות לאילת וממנה עבור משטרת ישראלרבעון 20201
             101,948                                  07.80.02.96142,000פו/ פטור ועדהחן יערית פרויקטים בע"מחיטוי תחנות משטרה מנגיף הקורונה כל הארץרבעון 20201
             135,554                                  07.80.02.56140,000פו/ פטור ועדהאולטקסט שירותי משרד מתקדמים בע"דמי שכירות חודשיים עבור החזקת נכסרבעון 20201
             138,996                                  07.80.02.53138,996פו/ פטור ועדהפישר תעשיות פרמצבטיות בע"מציוד חיטוי וניקוירבעון 20201
             135,731                                  52.50.01.20138,559מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםיח' מאו"ר-פריסה-קבערבעון 20201
             138,287                                  07.80.02.09138,289אא/ אישור אוצרת.ד.ל בע"מתחזוקת יחידת יואברבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59137,971מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 1 אופנוע 1250רבעון 20201
             136,890                                  07.80.02.57136,890מס/ מכרז סגורקומדע בע"מרישיונות לRSA עבור פרויקט קרונהרבעון 20201
             136,654                                  07.80.02.55136,654פו/ פטור ועדהסינאל מלל פייווי בע"מתחזוקת שעוני הסעדהרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59135,246מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן C4רבעון 20201
             134,644                                  07.80.02.27134,637מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעתחזוקת מערכות גילוי וכיבוי אש תחנת שכונות רבעון 20201
             135,210                                  07.80.02.04134,550מפ/ מכרז פומבימקט טקסטיל בע"ממדי אימון מג"ברבעון 20201
             133,560                                  07.80.02.13133,560פו/ פטור ועדהברן ישראל בע"מיועץ דלק עבור מכרז הדלק לטיפול בתחנות דלק בפריסה ארבעון 20201
             133,000                                  07.80.02.56133,000הכ / התחייבות כספיתמש' הבריאות גיז' אז' ת"אאמצעים\רבעון 20201
             130,203                                  07.80.03.04131,823הכ / התחייבות כספיתמ. א. הגלבועאבטחת ישוביםרבעון 20201
             131,438                                  07.80.02.55131,438מח/ מכרז חשכ"לקולפלו תוכנה בע"מתחזוקת מערכת ניהול תוריםרבעון 20201
             129,880                                  07.80.02.53129,880פו/ פטור ועדהלייביו בע"מערכות שידור חירבעון 20201
             129,105                                  07.80.02.04129,105מפ/ מכרז פומביפריץ קומפניס ישראל טי בע"משרותי אחסנהרבעון 20201
             128,800                                  07.80.02.53128,800פו/ פטור ועדהיד ושםפרוייקט "קולכם שמעתי"רבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59127,360מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 3 קורולה סטיישןרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.61127,100מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)פורד F-350רבעון 20201
             126,498                                  07.80.02.57126,498מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש ציוד להתקנות מכשירי קשר ברכביםרבעון 20201
             125,570                                  07.80.02.27125,269מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעתחזוקת מערכות כיבוי אש -תיקון מערכות גילוי וגלאיםרבעון 20201
             125,443                                  07.80.02.55125,107מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתכולת ציוד מבצע פני העתיד מנה ברבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59124,863מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה אוקטביה אמבישיןרבעון 20201
             124,848                                  52.50.01.20124,848מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
             123,687                                  07.80.02.27123,580מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעתחזוקת מערכות גילוי וכיבוי אש מכביםרבעון 20201
             104,568                                  52.50.01.20123,220מפ/ מכרז פומבידן שרון א.ב. מתכננים בע"מעבודות חשמל פרויקט דמ"ש תחנת שלם פריסהרבעון 20201
             122,782                                  07.80.02.56122,783מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלהרבעון 20201
             122,675                                  07.80.02.57122,675מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממדפסת ניידתרבעון 20201
             109,928                                  07.80.02.56122,100מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידבינוירבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59121,426מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה קורולהרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59121,426מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 קורולהרבעון 20201
             119,934                                  07.80.02.56121,095מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןהחלפת ציפותרבעון 20201
             121,031                                  07.80.02.56121,031מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםקירויי גג חממה במכמ"שרבעון 20201
             120,000                                  52.50.01.20120,000מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מהחלפת קווי ביוב תחנת רחובותרבעון 20201
             117,342                                  07.80.02.55119,912מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי.טי בע"משרות ותחזוקה למוצרי ווטרפולרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59119,818מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 ברלינגורבעון 20201
             124,193                                  07.80.02.09119,420פו/ פטור ועדהמנוליד חירות מערכות בע"מתחזוקת בית השוטר ירושליםרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.61119,256מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמקאיה סורנטורבעון 20201
             119,315                                  07.80.02.57118,395מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי.טי בע"ממערכות להעברת מידע באופן חדרבעון 20201
             117,143                                  07.80.02.56117,144מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' ביוב דחופותרבעון 20201
             145,695                                  07.80.02.56116,041הכ / התחייבות כספיתמ. א. מרום הגלילמרכיבי ביטחוןרבעון 20201
             145,125                                  07.80.02.56115,586הכ / התחייבות כספיתמ. א. דרום השרוןמרכיבי ביטחוןרבעון 20201
             114,894                                  07.80.02.03114,894פו/ פטור ועדהאתרים בחוף ת"אדמי עגינה מרינה ת"א 2020רבעון 20201
               80,458                                  07.80.02.13113,863מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ר למחוז ש"י- מבצע קורונהרבעון 20201
             111,776                                  52.50.01.20113,000מש/ מכרז שב"ססופרגז חברה ישראליתהעתקת צוברי גז במג"ב עטרותרבעון 20201
               86,741                                  07.80.02.56112,783מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבגרירות רכבים מחצית א'רבעון 20201
             106,053                                  07.80.02.09112,515הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית נשרתחזוקת נקודת נשררבעון 20201
                     -                                  07.80.02.59112,399מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיב סטיישןרבעון 20201
             111,648                                  52.50.01.20111,648מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"משיפוץ יומן תחנת חיפהרבעון 20201



             111,513                                  07.80.02.53111,513פו/ פטור ועדהאקו- רד בע"מציוד חיטוי קורונה: רלכוג'ל + רבעון 20201
             111,430                                  07.80.02.55111,430פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"מתחזוקת מערכת הודעות קוליות לשנת רבעון 20201
               97,306                                  07.80.02.57110,960מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ר אח"מ מחוז צפון שנתירבעון 20201
               98,245                                  07.80.02.09109,000פו/ פטור ועדהא.א.א. אבירם בע"מניקיוןרבעון 20201
               39,369                                  52.50.01.20108,450מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותשרותי תכנון אדריכלות פרויקט תחנת מודיעין רבעון 20201
             107,084                                  07.80.02.09107,084מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהעיבוד לוחות פרספקט (מיגון יומנאירבעון 20201
             105,897                                  07.80.02.09106,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית חדרהארנונהרבעון 20201
             105,300                                  07.80.02.55105,300פו/ פטור ועדהמלינגו בע"מתחזוקת רישיונוות לתוכנת MORFIXרבעון 20201
               31,527                                  07.80.02.53105,300מפ/ מכרז פומביוורקרציוד מיגון רפואירבעון 20201
             105,300                                  07.80.02.53105,300פו/ פטור ועדהחובשים הדרכות ושירותי רפואה בע"ממד חום ללא מגע לבקשת קרפר קורונהרבעון 20201
             106,386                                  07.80.02.55104,828מח/ מכרז חשכ"לטלדור תקשורת. בע"מחידוש רשיונות טרנד מייקרורבעון 20201
                     -                                  07.80.02.61103,757מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 15 יונדאי אקסנטרבעון 20201
             101,940                                  07.80.02.09103,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. מטה יהודהארנונהרבעון 20201
             103,688                                  07.80.02.56103,069מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםרכש אקדחיםרבעון 20201
               95,810                                  07.80.02.13102,890מפ/ מכרז פומבידניה נגררים בע"מתיקון גרורים- מחוז צפוןרבעון 20201
             104,935                                  07.80.02.57102,853מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחים וניידים מכרז חשכרבעון 20201
               53,465                                  07.80.02.38102,460מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב מועד 2020 מבצעיםרבעון 20201
             102,235                                  07.80.02.56102,235מפ/ מכרז פומביג.ג. רובוטיקה מתקדמתייצור קונקטורים ותיקון רובוטים עבור מערך החבלהרבעון 20201
               77,528                                  07.80.02.56102,000פו/ פטור ועדהבית החולים הוטרינריבי"ח ווטרינרירבעון 20201
             101,944                                  52.50.01.04101,944מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור פרויקט מחוז דרוםרבעון 20201
               64,092                                  07.80.02.56101,785מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהאביזרי חיטוי (אלכוהול, כפפותרבעון 20201
               65,139                                  07.80.02.13100,550מפ/ מכרז פומביאריה קופרשטיין נגרריםתיקון גרורים- מחוז דרום (ללא אילתרבעון 20201
             100,242                                  07.80.02.03100,242פו/ פטור ועדההחברה הכלכלית לאשקלוןשירותי עגינהרבעון 20201
                     -                                  07.80.02.57100,000מנ/ מנהל הרכשאגד הסעים בע"משכירת אוטובוסים 2020 אגד הסעים אילת אשכול ארבעון 20201
             100,000                                  52.50.01.20100,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגב-ים ממן נכסים בלודתחזוקת להב 433, תיק בדיוררבעון 20201
               65,989                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומבינבון עזרן מהנדסים יועצים בע"מיועץ חשמל לתכנון מערכת חשמל ובקרה במשלטים כל הארץרבעון 20201
             100,000                                  07.80.02.29100,000פו/ פטור ועדהמוביליטי אינסייט בע"ממודל התראות על התקהלותרבעון 20201
               84,295                                  07.80.02.13100,000פו/ פטור ועדהקומסקותחזוקת טרקטור CX SITEMASTERרבעון 20201
               34,139                                  07.80.02.56100,000מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"מתרגום עוקב מחוז צפוןרבעון 20201
               99,980                                    07.80.02.5599,979מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מעבודות פירוק והתקנה של אמצעי אבטחה באתרי מרבעון 20201
               99,938                                    52.50.01.2099,938מפ/ מכרז פומבימלאכת חושבתשמישי קדושהרבעון 20201
             113,772                                    07.80.02.5699,507הכ / התחייבות כספיתמ. א. מבואות החרמוןמרכיבי ביטחוןרבעון 20201
               96,044                                    07.80.02.0996,100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית טייבהארנונהרבעון 20201
               94,478                                    07.80.02.0494,479מפ/ מכרז פומבילוגיסטיקר בע"מאריזת מנות חירום קורונהרבעון 20201
               94,279                                    07.80.02.5594,279מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמות ממונעותרבעון 20201
               94,040                                    52.50.01.2094,040מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבור רשימת בינוי 2 תקנה 120-2020רבעון 20201
               93,600                                    07.80.02.5593,999מח/ מכרז חשכ"לסנסקום ייעוץ וניהול פרוייקטים בע"ממתן שירותי בקרה והתיעלות בתחום התקשורתרבעון 20201
               93,068                                    07.80.02.0393,695פו/ פטור ועדהאושירה בע"מחניות בית נועםרבעון 20201
               93,231                                    07.80.02.0993,231מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהעמוד תור ניקל עם רצועה שחורה רבעון 20201
               85,107                                    07.80.02.5592,998מח/ מכרז חשכ"לגילת טלקום בע"מדמ"ש טלפונים לווינים 2020רבעון 20201
               63,064                                    07.80.02.5692,898מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"משירותי תרגוםרבעון 20201
               91,636                                    07.80.02.5792,875פו/ פטור ועדהאורדע פרינט תעשיות בע"מהפקת דוחות קאנביסרבעון 20201
               84,907                                    07.80.02.5791,892מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקת מוצרי צ'ק פוינטרבעון 20201
               79,385                                    52.50.01.2091,806מפ/ מכרז פומבישתדלן את לייבו הנדסת חשמל בע"מעבודות חשמל מג"ב אייל זמנירבעון 20201
                     -                                    07.80.02.6191,668מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 3 לנדקרוזררבעון 20201
               90,112                                    07.80.02.0991,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. עמק יזרעאלארנונהרבעון 20201
               90,296                                    07.80.02.5790,296מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש במסגרת 1 מש"ח מאושר עבור היערכות לקורונהרבעון 20201
               88,374                                    07.80.02.7090,000מס/ מכרז סגורמארש ישראל בע"מביטוח כלי טיסרבעון 20201
               67,564                                    07.80.02.7090,000מס/ מכרז סגורמארש ישראל בע"מביטוח כלי טיס - תשלום רבעוןרבעון 20201
               77,545                                    07.80.02.1390,000מש/ מכרז שב"סקידמה ציוד טכנולוגיתחזוקת מלגזותרבעון 20201
               89,021                                    52.50.01.2089,147מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהתקנת מערכת גילוי אש במרחב חברוןרבעון 20201
               88,226                                    07.80.02.0989,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית קרית גתארנונהרבעון 20201
               88,920                                    07.80.02.5688,920מפ/ מכרז פומבירותם בטיחות בע"מסרבלים עבור מבצע קורונהרבעון 20201
               87,399                                    07.80.02.0987,400פו/ פטור ועדהשבע רכבים השקעות בע"מחניות לתובעים בבתי המשפטרבעון 20201
               88,084                                    07.80.02.5687,203מפ/ מכרז פומבימתפרות ליאור בע"ממוכנות להפס"דרבעון 20201
               87,000                                    52.50.01.2087,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
               86,364                                    07.80.02.0986,820הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשה חדיף נכסים שותפות משביר 2005תחזוקת תביעות קרית שמונהרבעון 20201
               86,100                                    07.80.02.5686,100פו/ פטור ועדהיעיל די.סי.אס.בעמחלפים לממל"זרבעון 20201
               85,725                                    07.80.02.5585,725אא/ אישור אוצרסאסה סופטוור אגש"ח בע"מתחזוקת מערכת הלבנה לכספותרבעון 20201
               26,511                                    07.80.02.5985,000מח/ מכרז חשכ"לקבוצת שגריר שירותי רכבהעברת רכבים למגרש חלופי בראשלרבעון 20201
               84,552                                    07.80.02.2984,552מפ/ מכרז פומבימלאכת חושבתשמישי קדושהרבעון 20201
               82,154                                    07.80.02.0984,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית ערדארנונה ופינוי אשפהרבעון 20201
               84,429                                    52.50.01.2084,245מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעהתקנת מערכת גילוי אש בימרבעון 20201
               83,363                                    07.80.02.5683,363פו/ פטור ועדהפייפרנט בע"ממדבקותרבעון 20201
               83,187                                    07.80.02.5783,187מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללות ומטעניםרבעון 20201
               83,077                                    07.80.02.5683,077פו/ פטור ועדהביו אינסטרומנט בעמחלפים לתחזוקת מכשיר דבורהרבעון 20201
               83,070                                    07.80.02.5583,070פו/ פטור ועדהמאינד סי.טי.אס בע"מתחזוקת מערכת רישום שיחות שנת רבעון 20201
               82,820                                    07.80.02.1382,602מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בערכש מטפים עבור רכבי משטרהרבעון 20201
               82,249                                    52.50.01.2082,249מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלהסדרת תחנת דלק מחוז דרוםרבעון 20201
               82,189                                    07.80.02.5682,189מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהדבקים ומערבליםרבעון 20201
               82,000                                    07.80.02.0382,000פו/ פטור ועדההחברה הכלכלית לאילת בע"משירותי עגינהרבעון 20201
               80,925                                    07.80.02.0982,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית דימונהארנונהרבעון 20201
               71,889                                    52.50.01.2081,871מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלשרותי יעוץ מגזר ערבי -ריווח תחנת רהטרבעון 20201
               81,361                                    07.80.02.0981,376הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפדידה שלוםתחזוקת נקודת מעלה אפריםרבעון 20201
               77,720                                    07.80.02.0980,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית ראש העיןארנונהרבעון 20201
               79,980                                    07.80.02.1380,000מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"מאספקת גדרות הפרדה למחוז ירושליםרבעון 20201
               70,438                                    07.80.02.5379,993מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווחיםרבעון 20201
               79,791                                    07.80.02.5679,791פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מחלפים לתחזוקת ינשוףרבעון 20201
               77,181                                    07.80.02.0979,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית אופקיםארנונהרבעון 20201
               78,975                                    07.80.02.5678,975מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"ממדליה +קופסא מעץ למתנדב פורשרבעון 20201
               78,359                                    07.80.02.0978,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. מג'ד אל-כרוםארנונהרבעון 20201
               77,749                                    07.80.02.1378,499מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכביםרבעון 20201
               76,364                                    07.80.02.0977,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית עכוארנונהרבעון 20201
               76,906                                    07.80.02.0976,986מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעעבודות נוספות בהקצב בבסיסי מגרבעון 20201
               64,285                                    07.80.02.5775,617מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מהשכרת כלי רכברבעון 20201
               63,850                                    07.80.02.5375,000פו/ פטור ועדהטופ אתגרים (2013) אילתמטווחיםרבעון 20201
               74,508                                    52.50.01.2074,502מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד תקשורת אקטיבית עבור תחנת גליל מערבירבעון 20201
               48,943                                    07.80.03.0474,022הכ / התחייבות כספיתעמק המעיינותאבטחת ישוביםרבעון 20201
               73,592                                    07.80.02.0974,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. הגלבועארנונהרבעון 20201
               32,560                                    52.50.01.2073,216מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון מיזוג אויר דמ"ש תחנת שלםרבעון 20201
               72,428                                    52.50.01.2072,492מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלעב' בינוי והתאמות , יח' תשתיות יואברבעון 20201
               71,633                                    07.80.02.0971,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית שפרעםארנונהרבעון 20201
               71,287                                    07.80.02.0971,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. מבואות החרמוןארנונהרבעון 20201



               71,199                                    07.80.02.5571,520מס/ מכרז סגורי.ב.מ ישראלאספקת מערכת SIEMרבעון 20201
               71,386                                    07.80.02.5771,386מס/ מכרז סגורבינת תקשורת מחשביםרכש רישיונות סייפנדרבעון 20201
               70,693                                    07.80.02.0971,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. משגבארנונהרבעון 20201
               70,768                                    07.80.02.2770,782מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעתחזוקת מערכות גילוי וכיבוי אש תחנת גבעתייםרבעון 20201
               68,179                                    07.80.02.0970,433הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמקורות חב' מים בע"מתחזוקת מג"ב בית נטופהרבעון 20201
               70,193                                    07.80.02.2970,200פו/ פטור ועדהכרמל חברה כלכלית של אושימוש במבחני MMPIרבעון 20201
               70,200                                    07.80.02.2970,200מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןרכש מטרות - מטרות כשירויות  רבעון 20201
               70,060                                    07.80.02.5670,200מפ/ מכרז פומביוורקרכפפות קורונהרבעון 20201
               69,208                                    07.80.02.5670,001מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מתחזוקה סוללותרבעון 20201
               65,461                                    07.80.02.0970,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמיקדן פטרה בע"מתחזוקת תביעות שרוןרבעון 20201
               69,988                                    52.50.01.2070,000מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צקו מים ''3 לתחנת חברוןרבעון 20201
               87,753                                    07.80.02.5669,892הכ / התחייבות כספיתמ. א. מנשהמרכיבי ביטחוןרבעון 20201
               69,498                                    07.80.02.5669,498פו/ פטור ועדהגרר שער הגיא בע"מגרירה ואחסנת משטובותרבעון 20201
               69,268                                    07.80.02.0969,270הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית שדרותארנונהרבעון 20201
               42,809                                    07.80.02.0969,225פו/ פטור ועדהתפוז ייזום ופיתוח תחנות בע"מחניותרבעון 20201
               85,967                                    07.80.02.5668,469הכ / התחייבות כספיתמ. א. יואבמרכיבי ביטחוןרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.5967,638מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 ספארקרבעון 20201
               87,612                                    07.80.02.5667,435הכ / התחייבות כספיתמודיעין-מכבים-רעות**מרכיבי ביטחוןרבעון 20201
               67,200                                    52.50.01.0467,200מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור שיפוץ קומת קרקע מחוז דרוםרבעון 20201
               66,002                                    07.80.02.0967,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. פרדס חנה-כרכורארנונהרבעון 20201
               65,383                                    07.80.02.0967,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. יואבארנונהרבעון 20201
               66,434                                    07.80.02.5666,434מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהנשמיות ושקיות חצי גופהרבעון 20201
               44,483                                    07.80.08.0165,000מח/ מכרז חשכ"לאימג' סטור מערכות בע"משירותי סריקה וצילוםרבעון 20201
               64,600                                    07.80.02.0965,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאפדור בע"מתחזוקת שיטור ימי אילת החדשרבעון 20201
               65,000                                    07.80.02.0965,000מפ/ מכרז פומביאסום חברה קבלנית לבניין בע"מתחזוקת תחנת משטרת נתיבות במסגרת בדקרבעון 20201
               49,491                                    07.80.02.0964,350הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהחברה הכלכלית לקרית גתפינוי אשפהרבעון 20201
               50,911                                    07.80.02.5764,239מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב/ מחוז חוףרבעון 20201
                  5,265                                    07.80.02.5364,000מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווחיםרבעון 20201
               63,750                                    07.80.02.0963,760פו/ פטור ועדהבית קפה אל - דייעה 2012 בע"משירות חניה - תחנת באקהרבעון 20201
               63,627                                    07.80.02.2763,627מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתיקון נזק לצנרת דלוחין במטה מחוז חוףרבעון 20201
               63,054                                    07.80.02.5363,180מפ/ מכרז פומביוורקרציוד מיגון רפואירבעון 20201
               33,522                                    07.80.02.9662,618פו/ פטור ועדהרותם בטיחות בע"מכפפותרבעון 20201
               62,244                                    07.80.02.5662,244מפ/ מכרז פומביפריוטקס בע"ממקלות תאורה כימירבעון 20201
               61,974                                    07.80.02.0961,977פו/ פטור ועדההחברה לפיתוח נצרת עילית בע"מחניות לתובעים בבתי המשפטרבעון 20201
               37,470                                    07.80.02.5661,308מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"משכירת מחסומים צומת גהה מבצעיםרבעון 20201
               60,840                                    07.80.02.5360,840פו/ פטור ועדהריקט בנקיסר (ניר איסט)ציוד חיטוי אישירבעון 20201
               60,489                                    07.80.02.0960,489פו/ פטור ועדהסידאת בע"מחניות לתובעים בבתי המשפטרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.6160,391מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 טויוטה היילקסרבעון 20201
               51,365                                    07.80.02.0960,000מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משרותי שאיבת ושטיפת ביוב וניקוז בבסיסי מגרבעון 20201
               60,000                                    52.50.01.2060,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"משיפוץ חדר מגורים לדוגמא במגרבעון 20201
               44,743                                    07.80.02.5660,000מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבגרירת רכביםרבעון 20201
               59,901                                    07.80.02.5659,901פו/ פטור ועדהקשר ימי בע"מהזמנת גירים למנועי ימההרבעון 20201
               59,818                                    07.80.02.5659,818מפ/ מכרז פומביקאריל שיווק בינלאומי בע"מתחזוקת מכשירי אופטיקהרבעון 20201
               56,814                                    07.80.02.5759,750מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20201
               59,011                                    07.80.02.5559,011מפ/ מכרז פומביג'יניוס 11רישיונות לתוכנה SPSSרבעון 20201
               57,104                                    07.80.02.0959,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית ביתר עיליתארנונהרבעון 20201
               58,553                                    52.50.01.2058,564מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' בטיחות יח' סלערבעון 20201
               58,500                                    07.80.02.5558,500מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתחזוקת מערכות אל פסקרבעון 20201
               91,375                                    07.80.02.5758,500מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעיםרבעון 20201
               68,138                                    07.80.02.2958,500מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעיםרבעון 20201
               58,461                                    07.80.02.5658,461מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"משכירת ציודרבעון 20201
               35,556                                    07.80.02.5558,460פו/ פטור ועדהב.א.מיקרוגלים בעמרכש תחזוקת מערכות שידור רבעון 20201
               55,938                                    07.80.02.5655,939מש/ מכרז שב"סתריסי רפימיגון לקורונה ביומנים ומשליםרבעון 20201
               55,212                                    52.50.01.2055,212מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםפרויקטי קיום-תשתיות מב"ן-תכנון שדרוג מטבח מטארבעון 20201
               36,126                                    07.80.02.5655,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימים לטובת הדרכות וקורסים בבהרבעון 20201
               54,507                                    07.80.02.5654,507הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרריהוטרבעון 20201
               46,332                                    07.80.01.0153,539מפ/ מכרז פומביחשבים ה.פ.סאחזור מידע משפטירבעון 20201
               53,164                                    07.80.02.5753,370מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מהיסעיםרבעון 20201
               51,846                                    07.80.02.0953,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. כפר יסיףארנונהרבעון 20201
               52,593                                    07.80.02.0953,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. קצריןארנונהרבעון 20201
               50,591                                    07.80.02.0952,792פו/ פטור ועדהימית אף.אס. בע"מחניות לתובעים בבתי המשפטרבעון 20201
               52,710                                    07.80.02.0952,710פו/ פטור ועדהאחוזות החוף בע"מחניות לתובעים בבתי המשפטרבעון 20201
               52,650                                    07.80.02.5652,650פו/ פטור ועדהח.ב.א. סוכנויות בע"מייצור מתאם תקשורת לזרוע רובוטרבעון 20201
               52,650                                    07.80.02.5752,650מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מבמסגרת תקציב 1 מש"ח עבור רכש טאבלטים להיערכות לקוררבעון 20201
               50,369                                    07.80.02.5552,404מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש NACרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.5152,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחג'אזי תייסיר אבראהיםתחזוקת תחנת טמרהרבעון 20201
               52,000                                    07.80.02.0352,000פו/ פטור ועדהים חניונים קריית הלאום ראשון לציוןשירותי חניה -מחוז מרכזרבעון 20201
               51,969                                    07.80.02.2752,000מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעתחזוקת מערכת גילוי וכיבוי אש תחנת קצריןרבעון 20201
               51,830                                    07.80.02.2751,830מפ/ מכרז פומביא.ר.א.ג. בינוי ופיתוחשיפוץ תחנת רמה"ש טרומפלדור רבעון 20201
               47,174                                    07.80.02.5551,700פו/ פטור ועדהחברת דואר ישראל בע"משרות מברקים באמצעות חיוג טלפוני רבעון 20201
               44,557                                    07.80.02.0351,628פו/ פטור ועדהאושירה בע"מחניותרבעון 20201
               52,467                                    07.80.02.5751,426מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחים וניידים מכרז חשכרבעון 20201
               51,219                                    07.80.02.0351,219הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנהל מקרקעי ישראלדמי שימוש קרקע חניון צפוני מטארבעון 20201
                     -                                    07.80.02.6151,198מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 לנדקרוזררבעון 20201
               51,000                                    07.80.02.0951,000פו/ פטור ועדהתפארת העיר- חברה לבניין להשקעותחניות לתובעים בבתי המשפטרבעון 20201
               51,000                                    52.50.01.0451,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור פרויקט חדרבעון 20201
               63,940                                    07.80.02.5650,926הכ / התחייבות כספיתמ. מ. מיתרמרכיבי ביטחוןרבעון 20201
               50,550                                    52.50.01.2050,550מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
               50,550                                    52.50.01.2050,550מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
               50,420                                    07.80.02.5650,521מפ/ מכרז פומביוורקרסרבליםרבעון 20201
               50,000                                    07.80.02.5650,000המ/ הצעת מחירא.א. יבוא ושיווק בע"מערכות מגדלוררבעון 20201
               50,000                                    07.80.02.5650,000פו/ פטור ועדהבנימין יביןשירותי ייעוץרבעון 20201
               49,188                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל גנרציה באזור צפוןרבעון 20201
               33,907                                    07.80.02.0950,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית אל-טירהארנונהרבעון 20201
               26,660                                    52.50.01.0450,000מכרז בט"פטנדו טכנולוגיות בע"מייעוץ טכנולוגירבעון 20201
               50,000                                    07.80.02.5150,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מפירוקים מתחם סיגנט ישןרבעון 20201
               49,978                                    52.50.01.2050,000המ/ הצעת מחירדיינה טורבו וואש - נסימוב טטיאנהשטיפת כ"ררבעון 20201
               49,943                                    52.50.01.2050,000המ/ הצעת מחירשטף קצף בע"משטיפת כ"ררבעון 20201
               49,842                                    07.80.02.1350,000המ/ הצעת מחירוענונו הרפד שלנו בע"מתיקון מושבים- אזור עטרותרבעון 20201
               46,765                                    07.80.02.0950,000פמ/ פטור מרו"מאר פי אם אחזקה ופרויקטים בע"מתחזוקת תחנת מודיעין במסגרת בדק ביתרבעון 20201
               50,000                                    07.80.02.5650,000פו/ פטור ועדהא.א. יבוא ושיווק בע"מתחזוקת מגדלוריםרבעון 20201
               49,999                                    07.80.02.5650,000פו/ פטור ועדההידרו-נעתחזוקת ערכות פריצהרבעון 20201
               47,491                                    07.80.02.5650,000מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבגרירת כלי רכב מחלקת מבצעיםרבעון 20201



               49,998                                    07.80.02.0950,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםתחזוקת שבר- תיקון פיצוץ מים והצפה דרוםרבעון 20201
               47,755                                    07.80.02.5650,000המ/ הצעת מחירסיג תעשיות בעמתחזוקת מכתזיםרבעון 20201
               32,760                                    07.80.02.5650,000פו/ פטור ועדהריתוך טכנולוגיות בטיחותתחזוקת מנפיםרבעון 20201
               50,000                                    07.80.02.0450,000המ/ הצעת מחיריונידרס תדמית בעמביגוד לעב"ציםרבעון 20201
               49,290                                    07.80.02.0950,000פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת תחנת נתיבותרבעון 20201
               49,986                                    07.80.02.5749,986המ/ הצעת מחירפרונט ליין לציודהיערכות לשלב ב' מצלמות גוףרבעון 20201
               49,960                                    07.80.02.5549,960פו/ פטור ועדהאו.די.איי.אל מערכות בע"מתחזוקת מצפיניםרבעון 20201
               49,433                                    07.80.02.1349,959המ/ הצעת מחיראלפסי משהתיקון מושבים- אזור ב"שרבעון 20201
               49,914                                    07.80.02.5749,915פו/ פטור ועדהאי.או.אס פתרונות משרדתחזוקת מכונות ביול 2020רבעון 20201
               49,915                                    07.80.02.5749,915המ/ הצעת מחירי.א. מיטווך ובניו בע"ממצלמותרבעון 20201
               49,999                                    07.80.02.5749,794מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתבדיקת תשתיות בגילה+ תכנון אופטיקה רבעון 20201
               47,780                                    07.80.02.0949,739הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית מצפה - מרציאנו שרליתחזוקת מבנה תביעות ש"י בית מצפה ירבעון 20201
               49,725                                    07.80.02.5349,725פו/ פטור ועדהסופטסייל בע"מתוכנות עריכהרבעון 20201
               49,625                                    07.80.02.5649,626המ/ הצעת מחירמאיפורם בע"מערכות חורףרבעון 20201
               49,550                                    07.80.02.0949,550פו/ פטור ועדהמיקדן חניון פטרה בע"מחניות לתובעים בבתי המשפטרבעון 20201
               45,073                                    07.80.02.9649,500אא/ אישור אוצרא.א.א. אבירם בע"מנקיון מחוז ת"ארבעון 20201
               49,450                                    07.80.02.2949,450פס/ פטור סגן חשבכפיים שיווק וקידום מכירות בע"מהקמת מתחם אישי לשוטרים- רבעון 20201
               49,435                                    07.80.02.5349,435מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשבי עריכה במסגרת הלחימה בקורונה עבור דוברותרבעון 20201
               48,468                                    07.80.02.0949,290המ/ הצעת מחיראלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת תחנת נתיבותרבעון 20201
               48,473                                    07.80.02.0949,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. ערערה-בנגבארנונהרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.6148,985מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 4 קורולהרבעון 20201
               48,860                                    07.80.02.5548,906פו/ פטור ועדהמודינג בע"מתחזוקת מערכת מודינגרבעון 20201
               49,097                                    07.80.02.0948,802מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מתיקון והחלפת תאורה היקפית בבסיס יהודאירבעון 20201
               45,227                                    07.80.02.5648,741מפ/ מכרז פומביUBR ENTERPRISESפרסות גומירבעון 20201
               48,040                                    07.80.02.5748,713המ/ הצעת מחירנץ מהנדסיםבדיקות בטיחותרבעון 20201
               48,419                                    52.50.01.2048,419מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון קונסטרוקציה פרוקיט דמרבעון 20201
               48,396                                    07.80.02.5648,396המ/ הצעת מחירדובובסקי ליאור-LD TRAININGאילוף סוסיםרבעון 20201
               48,000                                    07.80.02.5348,000פס/ פטור סגן חשבבי"ח הדסה עין כרםחומר חיטוי להתמודדות עם הקורונהרבעון 20201
               48,000                                    07.80.02.5348,000פו/ פטור ועדהבי"ח הדסה עין כרםציוד חיטוי אישירבעון 20201
               47,970                                    07.80.02.5547,970המ/ הצעת מחירפלוטון ייעוץ בע"משרותי ייעוץ לרישוי מיקרוסופטרבעון 20201
               47,807                                    07.80.02.2747,815מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צהחלפת שער קונזולי אחורי תחנת פתח תקווהרבעון 20201
               46,765                                    07.80.02.0947,642המ/ הצעת מחיראר פי אם אחזקה ופרויקטים בע"מעבודות בתקופת הבדק בית מודיעיןרבעון 20201
               47,589                                    07.80.02.5647,589מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןכבלים ורבי שקעיםרבעון 20201
               46,609                                    07.80.02.5647,435פו/ פטור ועדהאורדע פרינט תעשיות בע"מהפקת דוחות קאנביסרבעון 20201
               47,179                                    07.80.02.5547,179פו/ פטור ועדהמג'יק תעשיות תוכנהתחזוקהרבעון 20201
               47,139                                    07.80.02.5647,139מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמות ממונעותרבעון 20201
               46,864                                    07.80.02.0947,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. גזרארנונהרבעון 20201
               46,127                                    07.80.02.0947,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבקה אל גרביהארנונהרבעון 20201
               46,861                                    07.80.02.2947,000פו/ פטור ועדהנפתלי גיללימודי שפותרבעון 20201
               46,337                                    07.80.02.2746,337מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםתיקון נזקי סערה- מטה מג"ב לודרבעון 20201
               46,676                                    07.80.02.5646,174מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאמצעי מיגון נקודת תבוררבעון 20201
               46,454                                    07.80.02.5646,132מפ/ מכרז פומביאופנת פור יו 1984 בע"מדרגות עבור מערך מתנדבים ארצירבעון 20201
               46,027                                    07.80.02.1345,982מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מתחזוקת רכבי  כתק"לרבעון 20201
               45,819                                    07.80.02.9645,958מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מגנטים לרכב פקחים לצורך אכיפה רבעון 20201
               45,671                                    07.80.02.2745,572מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מתחזוקת מערכות כיבוי אש וילות מגורים גבעת האבות חבררבעון 20201
               45,419                                    07.80.02.5645,455מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מססל בעבור מבצע פני העתידרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.6145,355מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 סוואנהרבעון 20201
               45,192                                    07.80.02.5645,193המ/ הצעת מחירימית אף.אס. בע"משכירת חניוןרבעון 20201
               31,701                                    52.50.01.2045,127מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגזר ערבי טירהרבעון 20201
               44,999                                    52.50.01.2045,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' בתחנת נצרתרבעון 20201
               44,734                                    07.80.02.2945,000פו/ פטור ועדהאמיר אילני - ניהול פרוייקטים וייעוץלימודי שפותרבעון 20201
               44,983                                    07.80.02.0944,983פו/ פטור ועדהחניון הבשורה (אלבשארה)שלופה אמלשרותי חניה בנצרתרבעון 20201
               44,928                                    07.80.02.0944,928המ/ הצעת מחירכהן יורם /אילנהביצוע עבודות הדברה במחוז הצפונירבעון 20201
               56,381                                    07.80.02.5644,905הכ / התחייבות כספיתמ. מ. יסוד המעלהמרכיבי ביטחוןרבעון 20201
               44,900                                    07.80.02.5644,900מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרנעליי חבלןרבעון 20201
               44,866                                    07.80.02.0944,866המ/ הצעת מחירמזרחי יוסףהדברות יחידות מטה ארצירבעון 20201
               45,087                                    52.50.01.2044,822מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משיטור עירוני מבשרת ציוןרבעון 20201
               44,800                                    07.80.02.5344,800הכ / התחייבות כספיתמש' הבריאות גיז' אז' ת"אציוד מיגון רפואירבעון 20201
               44,460                                    07.80.02.5544,460מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מהשלמה להזמנה 4500165196רבעון 20201
               49,806                                    07.80.02.5644,200הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןהובלה ודמי טיפולרבעון 20201
               44,085                                    07.80.02.0944,085מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צעב' תחזוקה תיקון נזקי רטיבות ביתר עליתרבעון 20201
               44,000                                    07.80.02.5544,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מהתקנת שעוני נוכחות שב"ס במתקני משטרת ישראל המעסיקירבעון 20201
               43,618                                    07.80.02.5743,618המ/ הצעת מחירי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש מצלמות רשת עבור הקורנהרבעון 20201
               43,369                                    07.80.02.0943,369מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' תחזוקה החלפת דודי שמש בתחנת שלםרבעון 20201
               42,998                                    07.80.02.5642,998מפ/ מכרז פומביפרונט ליין לציודשרוך פלסטיקרבעון 20201
               42,588                                    07.80.02.0942,588מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעשירות ניקיון - מחוז חוףרבעון 20201
               37,828                                    07.80.02.1342,567מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ררבעון 20201
               42,367                                    07.80.02.1342,367מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ררבעון 20201
               42,120                                    07.80.02.0942,120המ/ הצעת מחירמ.ר. ריבל בע"מחניות לטועני מעצריםרבעון 20201
               42,120                                    07.80.02.5342,120פו/ פטור ועדהחובשים הדרכות ושירותי רפואה בע"מרכש מד חום קרפר קורונה הלמת מלאירבעון 20201
               42,046                                    07.80.02.0942,051הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז הפעמון-חברה לניהול ואחזקה בעתחזוקת מרכז הפעמון מועדון גימלאים ירבעון 20201
               41,594                                    07.80.02.5742,000מפ/ מכרז פומביאוהלי נתנוב בע"משכירת אוהליםרבעון 20201
               42,000                                    07.80.02.5342,000הכ / התחייבות כספיתמש' הבריאות גיז' אז' ת"אציוד חיטוי וניקוירבעון 20201
               41,827                                    07.80.02.9641,828מפ/ מכרז פומביסטורנקסט- טריידאנט שרותי מסחר אלקטראמצעים לקורונהרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.5541,818הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים - אגףפיתוח והעברת קבציםרבעון 20201
               41,465                                    07.80.02.5541,465פס/ פטור סגן חשבדסל טכנולוגיות בע"משירותי מידע- מערכת לניטור עומסי תנועהרבעון 20201
               41,312                                    07.80.02.5641,312מש/ מכרז שב"ספרונט ליין לציודכבלי יד למערך המתנדביםרבעון 20201
               41,020                                    52.50.01.2041,020מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםשיפוץ לשכת ר' אמ"ש -פרויקטי קיוםרבעון 20201
               39,358                                    07.80.02.0941,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. קדימה-צורןארנונהרבעון 20201
               40,739                                    07.80.02.5740,744מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלהרבעון 20201
                  5,687                                    07.80.02.5640,732מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"משכירת ציוד לטקסי חבלהרבעון 20201
               39,088                                    07.80.02.2740,428מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהתקנת מערכת גילוי וכיבוי בחדר תקשורת תרבעון 20201
               40,122                                    52.50.01.2040,407מפ/ מכרז פומביגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"משירותי תכנון פרויקט כפר קאסםרבעון 20201
               39,200                                    07.80.02.5340,240הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהאגרות למבחנים - הדרכהרבעון 20201
               40,174                                    07.80.02.0940,174מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםעב' איטום ופינוי פסולת וטיפול בלוחות חשמל תחנת אשדרבעון 20201
               41,734                                    07.80.02.5540,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת מוטורולהדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת מוטורולהרבעון 20201
               40,000                                    07.80.02.5340,000המ/ הצעת מחירמגן דוד אדוםקורס חובש נהג אמבולנסרבעון 20201
                  5,483                                    07.80.02.5640,000פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מתחזוקת ינשוףרבעון 20201
               10,906                                    07.80.02.5740,000מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משירותי הסעות לשנת 2020רבעון 20201
                  2,544                                    07.80.02.5740,000מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משירותי הסעות לשנת 2020רבעון 20201
               40,608                                    07.80.02.5740,000מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגלישירותי הסעות לשנת 2020רבעון 20201
                  5,740                                    07.80.02.9640,000אא/ אישור אוצרא.א.א. אבירם בע"משירותי ניקיון ביחידות תפעול מרכז ותרבעון 20201
               31,171                                    07.80.02.0940,000פו/ פטור ועדהחן יערית פרויקטים בע"מחיטוי תחנות משטרה מנגיף הקורונה כל הארץרבעון 20201



               40,366                                    07.80.02.5639,926מפ/ מכרז פומביאומוייז מערכות בע"מתחזוקה/תיקונים שוטפים לרובוטיםרבעון 20201
               36,855                                    07.80.02.5639,915פס/ פטור סגן חשבמספנת מרינה תל אביב בע"משירותי תחז' ומינוף מרינה ת"רבעון 20201
               39,455                                    07.80.02.5739,455פו/ פטור ועדהאי.או.אס פתרונות משרדמחסניות דיו לביולרבעון 20201
               39,088                                    07.80.02.2939,446פו/ פטור ועדהיגאל גיטאילימודי שפותרבעון 20201
               37,282                                    07.80.02.5639,264פו/ פטור ועדהCOMBINED SYSTEM INCרובה גז תופירבעון 20201
               38,981                                    07.80.02.0939,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מהעתקת כלבייה מתחנת ירדן למכללה הלאומית בית שמשרבעון 20201
               38,137                                    07.80.02.0939,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. מנשהארנונהרבעון 20201
               38,799                                    52.50.01.0438,800מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
               31,638                                    07.80.02.1338,500מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ר עבור מבצע פני עתיד רבעון 20201
               38,259                                    07.80.02.5638,412פו/ פטור ועדהשילת אופטרוניקה בע"מתחזוקת בלוני תצפיתרבעון 20201
               38,326                                    07.80.02.0938,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. כפר-כנאארנונהרבעון 20201
               38,197                                    07.80.02.0938,198אא/ אישור אוצרא.א.א. אבירם בע"משירותי ניקיון מחוז מרכז- קורונה רבעון 20201
               37,601                                    07.80.02.5637,601פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מתחזוקת חלפים לנשיפוןרבעון 20201
               27,101                                    07.80.02.5737,522מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ררבעון 20201
               37,440                                    07.80.02.5537,440פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"מתחזוקת מערכת הודעות קוליותרבעון 20201
               37,421                                    07.80.02.5537,440המ/ הצעת מחירדוקס- יעוץ מערכות ביטחון ומתח נמוךהזמנה ליועץ חיצוני לאפיון וליווי מכרז האבטחה של מרבעון 20201
               37,404                                    07.80.02.5537,066מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכי תצוגה רחבים ומרובי כניסותרבעון 20201
               36,759                                    07.80.02.5736,759מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש במסגרת 1 מש"ח מאשור עבור היערכות לקורונהרבעון 20201
                     -                                    52.50.01.2036,721אא/ אישור אוצרחברת מוטורולהתחזוקה, שדרוג והרחבת אתרי קשר ניצןרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.5936,336מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנוערבעון 20201
                     -                                    07.80.02.5936,336מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנוערבעון 20201
               36,515                                    07.80.02.5636,300מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאבטחה תחנת מעלה אדומיםרבעון 20201
               27,144                                    52.50.01.2036,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'פרויקטי קיום-תשתיות מב"ן-יעוץ ותכנון קונסרבעון 20201
               26,519                                    07.80.02.5635,826מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"מתרגום עוקברבעון 20201
               35,713                                    52.50.01.2035,713מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                     -                                    07.80.03.0435,322הכ / התחייבות כספיתמ. מ. מיתראבטחת ישוביםרבעון 20201
               35,236                                    07.80.02.0935,300הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית יבנהארנונהרבעון 20201
                  5,288                                    52.50.01.2035,252מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלהיתר בניה תחנת אופקים-פרויקטי קיוםרבעון 20201
               35,034                                    07.80.02.0935,100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. זכרון יעקבארנונהרבעון 20201
               35,030                                    07.80.02.5635,065מפ/ מכרז פומביפ.א.ב. ייצור וייבואעבודות מכניות לתיקוני רובוטיםרבעון 20201
               35,015                                    07.80.02.5635,015מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהרכיבי אלקטרוניקהרבעון 20201
               34,214                                    07.80.02.0935,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. ראש פינהארנונהרבעון 20201
               35,000                                    07.80.02.5635,000פו/ פטור ועדההרשות הלאומית להסמכת מעבדותהסמכת מעבדות את"ןרבעון 20201
               35,000                                    07.80.02.2935,000פו/ פטור ועדהפרופ' נחשון מירןמבחני מיוןרבעון 20201
                  8,757                                    07.80.02.1335,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאברבנאל אהרוןתחזוקת כלי רכב חשמלי מסוג ימההרבעון 20201
               15,775                                    52.50.01.2035,000מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםשירות יועץ מיזוג אויר בכל הארץרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.5735,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.א.ל.תתיקון ציוד מטבחירבעון 20201
               34,998                                    07.80.02.5634,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלפידות ציוד ייעודי בע"מרתמת חילוץ ליח"צרבעון 20201
               34,992                                    07.80.02.5634,992הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוי אסף- אטרקשיינסמסכות אף פהרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.5634,990הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטמיר גומיטקס בע"מרצועה משופרתרבעון 20201
               31,473                                    07.80.02.5634,983הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדוד דוד וישי - ביסוס מבניםהוצאת חקירה דחופה - חוו"ד מומחה עבור מחוז תרבעון 20201
               34,983                                    07.80.02.5634,983הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשבא-יםציוד צלילה לחילוץ ממים זורמיםרבעון 20201
               35,125                                    07.80.02.5634,960מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' תחזוקה ותיקון תקלות חשמל מחוז ירבעון 20201
               34,960                                    07.80.02.0434,960הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מייצור חולצות פולורבעון 20201
               34,890                                    07.80.02.5634,890פו/ פטור ועדהמרעום דולפיןאפודים ליחידת מו"מרבעון 20201
               34,875                                    07.80.02.5334,875הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפישר תעשיות פרמצבטיות בע"ממטליות לחיטוי משטחיםרבעון 20201
               34,831                                    07.80.02.5634,831הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרפואה בשטח ציוד טקטי בע"מציוד יעודי לחילוץרבעון 20201
               34,808                                    07.80.02.5634,808הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמדיטה בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20201
               34,768                                    07.80.02.5534,768הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיונקס מחשבים בע"מתיקון מחשב ניידרבעון 20201
               30,340                                    07.80.02.5634,749הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוסי עובדיה הנדסה ואחזקת חשמל בע"שירות תיקונים ותחז' מערכות חשמל רבעון 20201
                  8,424                                    07.80.02.5634,749הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרותם בטיחות בע"ממסכות חד פעמיותרבעון 20201
               34,389                                    07.80.02.5634,749הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאליס שיווק והפצה בע"מאלכוג'לרבעון 20201
               35,183                                    52.50.01.2034,699מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד תקשורת אקטיבית עבור מגזר ערבירבעון 20201
               34,515                                    07.80.02.5634,515מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןציפוד לאפודיםרבעון 20201
               34,398                                    52.50.01.2034,398הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמאוורר סופר-וונט בע"מרכש מנדפים למטבח עקב חוסר באוורור רבעון 20201
               34,398                                    07.80.02.2934,398הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמגן אופטיק בעמרכש אטמי אוזניים - מדור כשיריות רבעון 20201
               34,234                                    07.80.02.5334,234פו/ פטור ועדהמכשור ש.צ.1984 בע"מציוד מדידה וניטוררבעון 20201
               33,727                                    07.80.02.0934,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. גבעת זאבארנונהרבעון 20201
               33,734                                    07.80.02.0934,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. חוף אשקלוןארנונהרבעון 20201
               34,000                                    07.80.02.5634,000פס/ פטור סגן חשבהרשות לחינוך והכשרה ימייםקורס הישרדות והצלה STCWרבעון 20201
                  1,638                                    07.80.02.5333,930המ/ הצעת מחיריניב צדוקשירותי הפקה לטקס יום הזכרון לחללי מרבעון 20201
               33,813                                    07.80.02.2933,813הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברוך קאירימיון והערכהרבעון 20201
               33,726                                    07.80.02.0933,726הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגני קדם בע"מעבודות גינון בעוטף ירושלים רבעון 20201
               34,656                                    07.80.02.5633,696מפ/ מכרז פומביעמוס גזית בע"מתחזוקת גלילי אתינולרבעון 20201
               33,696                                    07.80.02.5633,696הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבשביל הרוכבים בע"מחומר הדברה לסוסיםרבעון 20201
               33,200                                    52.50.01.2033,687מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משיפוץ יומן תחנת חיפהרבעון 20201
               33,638                                    07.80.02.5633,638הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגולדטקתיקון ציוד צילוםרבעון 20201
               33,485                                    07.80.02.5733,485הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסופטסייל בע"מתוכנותרבעון 20201
               33,818                                    07.80.02.5633,450מפ/ מכרז פומביקאריל שיווק בינלאומי בע"מטלסקופ יום עם סוללהרבעון 20201
               33,414                                    52.50.01.2033,414מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
               33,345                                    07.80.02.5633,345הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתלם פסגות בע"מסכיני הצלהרבעון 20201
               33,345                                    07.80.02.5633,345מפ/ מכרז פומבימוצרי פוליאטילן ופלסטיק (אמיר אשד)שקיותרבעון 20201
               33,228                                    07.80.02.5633,228מפ/ מכרז פומביב.מ.ט. בין-מרקטינג בעמכוס מבחנת ואקום לאיסוף שתןרבעון 20201
               33,070                                    52.50.01.2033,070מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20201
               26,172                                    07.80.02.5333,054מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןשירות מטווחים - יחידות ותחנות מחוז חוףרבעון 20201
               33,000                                    07.80.02.5333,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטיטניום קרן השקעות בע"מרצף הפיתוח מחוז מרכז - סדנת אאוטדוררבעון 20201
               32,960                                    07.80.02.5632,960מפ/ מכרז פומביאורגון מעצב החלונות בע"מוילונותרבעון 20201
               32,807                                    52.50.01.2032,807מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
               32,760                                    52.50.01.2032,760מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
               32,702                                    07.80.02.5632,702הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מהדפסת חוברותרבעון 20201
                     -                                    07.80.03.0432,655הכ / התחייבות כספיתמ. א. עמק הירדן-בית ירחאבטחת ישוביםרבעון 20201
               32,342                                    07.80.02.0932,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיריית אלעדארנונהרבעון 20201
               31,849                                    07.80.02.0932,073הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןת.ד.ל בע"מתחזוקת חדר ומכולות קירור - רבעון 20201
               32,259                                    07.80.02.5632,035מפ/ מכרז פומביג.ג. רובוטיקה מתקדמתתיקון חלקי רובוטים עבור מערך החבלהרבעון 20201
               32,008                                    07.80.02.5732,008הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקולדר חברה לקירור אוויראוהל מתנפחרבעון 20201
               31,249                                    07.80.02.0932,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. קרית ארבעארנונהרבעון 20201
               31,175                                    07.80.02.0432,000מפ/ מכרז פומבידלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מחנויות נוחותרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.6131,775מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)פורד F-350רבעון 20201
               31,590                                    07.80.02.5631,590מש/ מכרז שב"ססנו פרופשיונל בע"מגיל קורונהרבעון 20201
               31,500                                    07.80.02.5731,500מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבור פרויקט חברת חשמל יחידת יואברבעון 20201
               28,441                                    07.80.02.5631,466מפ/ מכרז פומביBD MANUFACTURING IMPO EXPO LTDסרבל חסין אשרבעון 20201
               31,426                                    07.80.02.5631,426מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמות ממונעותרבעון 20201
               11,680                                    07.80.02.5331,200פו/ פטור ועדהיד ושםהדרכהרבעון 20201



               31,122                                    07.80.02.5731,122מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20201
               31,122                                    07.80.02.5331,122הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעמקאפות וסטיקריםרבעון 20201
               30,967                                    07.80.02.0931,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. מבשרת ציוןארנונהרבעון 20201
               26,263                                    07.80.02.0931,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית מעלה אדומיםאגרת שמירהרבעון 20201
               30,953                                    52.50.01.2030,803מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון תחנת אשדודרבעון 20201
               30,713                                    07.80.02.5530,713מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןחשכל 1-2016 מכשירי אייפוןרבעון 20201
               30,697                                    07.80.02.9630,700מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותיים כימיים מחוז צפוןרבעון 20201
               30,655                                    07.80.02.5630,655הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי. בי. אי קומרס- יניב יאירציוד יעודי לחילוץרבעון 20201
               30,319                                    07.80.02.0930,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית אום-אל-פחםארנונהרבעון 20201
               29,601                                    07.80.02.5630,420פו/ פטור ועדהיוד מר חניונים בע"מגרירה ואחסנת משטובותרבעון 20201
               30,380                                    07.80.02.2730,406מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהתקנת כיבוי למנדפים יח' גבעוןרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.6130,229מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה היילקסרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.6130,196מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה היילקסרבעון 20201
               30,183                                    07.80.02.2730,077מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהתקנת מערכת גילוי וכיבוי בחדר תקשורת תרבעון 20201
               37,704                                    07.80.02.5630,030הכ / התחייבות כספיתמ. א. תמרמרכיבי ביטחוןרבעון 20201
               22,562                                    52.50.01.2030,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון מערכות מיזוג ותברואה תחנת נתיבותרבעון 20201
                  4,744                                    07.80.02.1330,000פו/ פטור ועדהסוכנות מכוניות לים התיכון בע"מתחזוקת רכבי לוויות דודג' ראם ושירוקירבעון 20201
               29,779                                    07.80.02.0930,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. תל שבעארנונהרבעון 20201
               28,763                                    07.80.02.5630,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןדמי טיפול והובלהרבעון 20201
               21,290                                    07.80.02.5630,000מפ/ מכרז פומביפיקוטק - בע"מתחזוקת מיקרוסקופרבעון 20201
               27,451                                    07.80.02.5730,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכבסת הדרום-מנוח רפאל.כביסות  דרוםרבעון 20201
               30,188                                    07.80.02.5629,952מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20201
               29,530                                    07.80.02.5529,914מפ/ מכרז פומבי איתוראן איתור ושליטהרכש עבור חוזירבעון 20201
               17,153                                    07.80.02.5729,804מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירות כ"ררבעון 20201
               29,565                                    07.80.02.0929,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית גבעתייםארנונהרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.5629,250מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןתיקון אפודיםרבעון 20201
               29,098                                    07.80.02.5329,098מפ/ מכרז פומבישוגוןתיקים למשלחות מאי ויוני 2020רבעון 20201
               28,964                                    07.80.02.2928,964הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאגרי תוכנה בע"מרכש תוכנת - SUBSCRIPTIONרבעון 20201
               28,907                                    52.50.01.2028,907מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צהעתקת שער מאריאל למודיעין עיליתרבעון 20201
               28,698                                    07.80.02.5528,698פס/ פטור סגן חשבחשבים ה.פ.סרשיונות לתוכנות: כל נתון/עובדרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.6128,259מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 1 אופנוע 1250רבעון 20201
               35,271                                    07.80.02.5628,092הכ / התחייבות כספיתמ. א. עמק הירדן-בית ירחמרכיבי ביטחוןרבעון 20201
               28,052                                    07.80.02.5628,052מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשרותיםרבעון 20201
               28,000                                    07.80.02.5628,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית תקשורת עבור יחידת הפרשים של מחוז ירושרבעון 20201
               27,628                                    52.50.01.2028,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל סיגנט-פרויקטי בינוי תשתיות מברבעון 20201
               27,934                                    07.80.02.5127,990מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור תחנת שלםרבעון 20201
               27,899                                    07.80.02.2927,899הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשלוה מיזמי שילוב ותעסוקה בע"מאולםרבעון 20201
               27,673                                    52.50.01.2027,673מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
               27,577                                    07.80.02.0927,671מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות חשמל אחזקה חירום באזור מרכזרבעון 20201
               27,448                                    07.80.02.5627,448מפ/ מכרז פומביאוהלי נתנוב בע"משכירת אוהליםרבעון 20201
               27,347                                    07.80.02.1327,347הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלבר צי רכב (ר.צ.) בע"משכירת רכביםרבעון 20201
               27,249                                    52.50.01.2027,249מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
               27,175                                    52.50.01.2027,224מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלסידור תשתיות חשמל/תקשורת בנעוריםרבעון 20201
               26,998                                    07.80.02.5726,998מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכישת סורקיםרבעון 20201
               27,265                                    07.80.02.5626,969מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםאקדחיםרבעון 20201
               26,800                                    07.80.02.0426,800מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרביגןד טרמירבעון 20201
               26,676                                    07.80.02.5526,676פס/ פטור סגן חשבאדקו טכנולוגיות 1993 בע"מתחזוקת בודלים צה"לייםרבעון 20201
               26,500                                    52.50.01.0426,500מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור לשכת מתרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.5726,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהקריה האקדמית אונו (ע"ר)הכשרה מקצועיתרבעון 20201
                  6,131                                    52.50.01.2026,362מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכליעוץ אדריכלי עבור תחנת קרית גתרבעון 20201
               25,592                                    07.80.02.0926,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית טייבהארנונהרבעון 20201
               25,994                                    07.80.02.5725,994מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לילדי השוטריםרבעון 20201
               14,210                                    07.80.02.5325,750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעתיד רשת מכללות טכנולוגיות בע"מקורס לטיפול ברכב היברידי רמה רבעון 20201
               12,870                                    07.80.02.5625,740הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמלון לאונרדו ארט מלונות פתאלחדר כנסים עבור מפא"טרבעון 20201
               25,600                                    07.80.02.0925,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית רהטארנונהרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.6125,599מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 לנדקרוזררבעון 20201
               25,472                                    07.80.02.0925,476פו/ פטור ועדהא.א.א. אבירם בע"מניקיוןרבעון 20201
               21,817                                    07.80.02.5725,442מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מאספקת מדפסות ומכונות צילוםרבעון 20201
               24,969                                    07.80.02.5525,079מח/ מכרז חשכ"לצילומעתיק בעמרכש מדפסותרבעון 20201
               24,178                                    07.80.02.5625,001פו/ פטור ועדהסאן הייטק בע"מתחזוקת ערכות פריצהרבעון 20201
               24,951                                    07.80.02.0925,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית נשרארנונהרבעון 20201
               24,980                                    07.80.02.5624,980פו/ פטור ועדהאלול טכנולוגיות בע"מתיקון מכשירי L3רבעון 20201
               24,922                                    07.80.02.5624,922המ/ הצעת מחיראריז פתרונות סימון ואריזה בע"משקיות חימוםרבעון 20201
               24,911                                    07.80.02.0924,911מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' ביוב דחופותרבעון 20201
               24,898                                    07.80.02.5624,898הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגוד פארם בע"מחיטוירבעון 20201
               24,813                                    07.80.02.5624,863מפ/ מכרז פומבירותם בטיחות בע"מנשמיותרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.5624,570מפ/ מכרז פומביאומוייז מערכות בע"מתיקוני רובוטים עבור מערך החבלהרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.6124,493מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 3 קורולהרבעון 20201
               21,269                                    07.80.02.5724,135מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מאספקת מדפסות ומכונות צילוםרבעון 20201
               22,693                                    07.80.02.0924,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. ג'יסר אל זרקאארנונהרבעון 20201
               18,236                                    07.80.02.5524,000מח/ מכרז חשכ"לבינת עסקים בע"מרכש שירותי תשתית אינטרנט רבעון 20201
               24,000                                    07.80.02.5624,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבי"ח הדסה עין כרםאלכוגילרבעון 20201
               16,848                                    07.80.02.5623,538מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשירותים כימייםרבעון 20201
               19,539                                    07.80.02.0923,500מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםבדיקת מיכלי דלק עבור: מג"ב יהודאירבעון 20201
                     -                                    07.80.02.6123,427מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)פורד F-550רבעון 20201
               23,400                                    52.50.01.2023,400מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20201
               12,232                                    07.80.02.7023,400מפ/ מכרז פומביפליי סייף בע"מתחזוקת כטבמרבעון 20201
               24,814                                    07.80.02.5723,400מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"מהיסעיםרבעון 20201
               24,848                                    07.80.02.5723,400מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהיסעיםרבעון 20201
               22,856                                    07.80.02.5723,292מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותעבור היערכות לשלב ב' מצלמות גוף יסרבעון 20201
               11,111                                    07.80.01.5423,291פו/ פטור ועדהארקיע קווי תעופה ישראלטיסות מאילת בשעות הבוקר המוקדמותרבעון 20201
               23,245                                    52.50.01.2023,245מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
               23,166                                    07.80.02.0923,166פו/ פטור ועדהשותפות נכסי לב הגבעהחניות לתובעים בבתי המשפטרבעון 20201
                  2,761                                    07.80.01.5423,077חה / חוזה המשכיבית אגד- מח' לקוחותנסיעות בתחבורה ציבוריתרבעון 20201
               22,203                                    07.80.02.0923,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית אור עקיבאארנונהרבעון 20201
               22,909                                    07.80.02.5522,909מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
               22,815                                    07.80.02.5622,815פו/ פטור ועדהמקביט בע''מרכש מצלמות טקטיותרבעון 20201
               19,824                                    07.80.02.5622,745פו/ פטור ועדהVERICOM LLCרכש חלפים למכשירי וריקוםרבעון 20201
               22,564                                    07.80.02.3822,563הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעמהדפסת פנקס כיס לקראת הבחירותרבעון 20201
               22,902                                    07.80.02.2722,523מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתרכש עבור התקנה מחודשת של מצלמה בצומת יפת רבעון 20201
               22,523                                    07.80.02.5622,523הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשואה למלונאות ונופש בע"מ (מלון  יהיום עיוןרבעון 20201
               22,523                                    07.80.02.2922,523מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מגלילים לתעודות לגמלאיםרבעון 20201
               22,401                                    07.80.02.2722,401מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףעב' איטום ורעפים בנעוריםרבעון 20201



               22,324                                    07.80.02.2922,324מש/ מכרז שב"סבש גל (שבא)רכש - אולם  קרב - מגע - בסיס מגרבעון 20201
               22,230                                    07.80.02.5622,230מפ/ מכרז פומביוידאוסטמצלמות וידיאו ומצלמות סטילסרבעון 20201
               22,224                                    07.80.02.5522,224הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאגרי תוכנה בע"מתוכנה WEBSTORM COMMERCIAL ANNUALרבעון 20201
               22,065                                    07.80.02.2722,066מפ/ מכרז פומביעוז בת גלים בע"מתחזוקת מכונת שטיפה לרכב מסוג רבעון 20201
               22,020                                    07.80.02.5622,020מפ/ מכרז פומביסולמות חגית (1990) בע"מסולמות לרכברבעון 20201
               21,816                                    07.80.02.2721,740מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהתקנת מערכת גילוי וכיבוי בחדר תקשורת תרבעון 20201
               21,411                                    52.50.01.2021,411מפ/ מכרז פומביג'ט ליין תשתיות בע"מתחזוקת מערכות טיהור שפכים מגרבעון 20201
               19,522                                    07.80.02.5621,376מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' תחזוקה ותיקון תקלות חשמל מחוז ירבעון 20201
               21,267                                    07.80.02.2721,271מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מחיזוק עמודי חשמל שנוטים ליפול כתוצאה מהסערה האחרונרבעון 20201
               21,158                                    52.50.01.2021,158מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
               16,348                                    07.80.02.0321,060הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת נמל חיפה בע"מועד ביתרבעון 20201
               21,060                                    07.80.02.2921,060הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנ.ש צורה- עיצוב וניהול פרויקטים בע"הדפסות להתמודדות עם נגיף הקורונהרבעון 20201
               20,064                                    07.80.02.0921,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. גוש עציוןארנונהרבעון 20201
                  1,231                                    07.80.02.5521,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהוט מובייל בע"מדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת הוט מוביילרבעון 20201
               20,999                                    07.80.02.5420,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאופק לבן חבילות שי בע"ממארז שי לפצועיםרבעון 20201
               20,926                                    07.80.02.0920,926מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' תחזוקה- איטום גג תחבורה בית דגןרבעון 20201
               20,748                                    07.80.02.5620,748מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"ממדפסת ומקודד כרטיסים לטובת מערכת בקרת כניסה ללהברבעון 20201
               20,484                                    52.50.01.2020,722מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממש"מ צור באהר ירושליםרבעון 20201
               20,534                                    07.80.02.5620,534הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז גבים לגשור בע"מסדנאות לאימוני הקמהרבעון 20201
               20,705                                    07.80.02.2720,388מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתנזק למצלמת LPR שנגרם בשל תרבעון 20201
               19,206                                    07.80.02.0920,370מפ/ מכרז פומביא.ל.מ. ארגמן בע"מחניות לתובעים בבתי המשפטרבעון 20201
               20,202                                    07.80.02.2920,205מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל תאורה במגרש מסדרים מלמרבעון 20201
               20,001                                    07.80.02.5320,001מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלהרבעון 20201
                  5,229                                    07.80.02.5620,001פס/ פטור סגן חשבאלחוט יםשירותי תחז' מערכות ניווט לספינותרבעון 20201
               20,000                                    07.80.02.0920,000מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משרותי שאיבת ושטיפת ביוב וניקוז יחרבעון 20201
               19,628                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומבידן שרון א.ב. מתכננים בע"מיועץ מיזוג לרציפות תיפקודית למשלטים כל הארץרבעון 20201
               20,000                                    52.50.01.2020,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"ממגזר ערבי-טירהרבעון 20201
               15,418                                    07.80.02.5720,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמושליון חמצן ירושליםמילוי CO2 אזור י-םרבעון 20201
               19,996                                    07.80.02.5720,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרון דן השקעות בע"מהשמדת מוצרי טקסטילרבעון 20201
               20,054                                    07.80.02.5720,000מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"מתיקון אוהליםרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.0420,000המ/ הצעת מחירביו-לב בעמבדיקות מעבדה למוצרי מזון ומיםרבעון 20201
               19,995                                    07.80.02.0920,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מעב' בטיחות ותחזוקה-שינויים והתאמות במבניםרבעון 20201
                  3,323                                    07.80.02.5620,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחזיזה שמעון עבודות מתכתשירותי ייצור, ריתוך ומסגרות עפי דרישת שיטור ימירבעון 20201
               19,730                                    07.80.02.9620,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשירותים כימייםרבעון 20201
                  6,568                                    07.80.02.5620,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנחום בן יוסףשירותי ייצור ותיקון בחריטה עפי דרישת שיטור ימירבעון 20201
                  3,276                                    07.80.02.5620,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א טכנולוגיות מיזוג וקירורשירותי תחז' מיזוג אויר בכלי שייט שיטור ימירבעון 20201
               19,879                                    07.80.02.5620,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימים עבור בהרבעון 20201
               18,772                                    07.80.02.0920,000מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמאחזקה ותיקון שערים חשמליים מטארבעון 20201
               12,276                                    07.80.02.5620,000מפ/ מכרז פומביסולמות חגית (1990) בע"מתחזוקת סולמותרבעון 20201
               20,000                                    07.80.02.5620,000פו/ פטור ועדהבריל דיוויס (ישראל)מוכנות לחירוםרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.2920,000פס/ פטור סגן חשבפלייט טי אל וי בע"מסדנת תחקירים קורס פו"מ - רבעון 20201
                     -                                    07.80.02.5319,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאין ליין המכללה הטכנולוקורס הכשרה למערכות מיגון והתראהרבעון 20201
               19,020                                    07.80.02.5619,951מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מססליםרבעון 20201
               19,941                                    07.80.02.2919,941הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדקלה חייםייעוץ למחקררבעון 20201
               19,890                                    07.80.02.5619,890הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמג'יק פרינטמדבקות ביטחוןרבעון 20201
               19,890                                    07.80.02.0919,890הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאקזוטי - גןעבודות גינון מטה מחוז מרכזרבעון 20201
               18,568                                    07.80.02.5619,890פו/ פטור ועדהד"ר רון חייקשירותים וטרינריםרבעון 20201
                  5,745                                    07.80.02.5619,890פו/ פטור ועדהד"ר עמוס פרישלינג בע"משירותים וטרינריםרבעון 20201
               10,610                                    07.80.02.5619,890פו/ פטור ועדהד"ר רון חייקשירותים וטרינריםרבעון 20201
               19,890                                    07.80.02.5319,890הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקשר אור בע"מסרטוןרבעון 20201
               19,890                                    07.80.02.2919,890הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפטוריז הצללה וקירוי בע"מתיקוןרבעון 20201
               19,717                                    07.80.02.0919,832הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג'נרקל תעשיות בע"מטיפול בגנרטורים תקולים באזור המרכזרבעון 20201
               19,796                                    07.80.02.0919,796הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן ינוןתחזוקת גינון חודשית מצודת כחרבעון 20201
               19,744                                    07.80.02.5619,744הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפוטו שוורץתיקון ציוד צילוםרבעון 20201
               19,656                                    07.80.02.0919,656הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשטלצר אופיראחזקת שוטפת גינון חודשי במכמרבעון 20201
               19,656                                    07.80.02.5319,656הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרפוס פרינטקאפותרבעון 20201
               19,586                                    07.80.02.5719,586מפ/ מכרז פומביאוהלי נתנוב בע"משכירת ציודרבעון 20201
               19,586                                    07.80.02.5619,586הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחגור בעמהדפסות תיקיות, כובעים, חולצות ותגי שםרבעון 20201
               19,751                                    07.80.02.5719,507מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחים וניידים מכרז חשכרבעון 20201
               19,504                                    52.50.01.2019,504מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםפרויקטי קיום-תשתיות - תכנון מטבח בית דגןרבעון 20201
               15,682                                    07.80.02.5619,275מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווחיםרבעון 20201
               19,200                                    52.50.01.2019,200מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"ממדידת שטחים מרחב שומרון תחנת אריאלרבעון 20201
               15,210                                    07.80.02.2919,013הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאורית רייטרמיון והערכהרבעון 20201
               17,339                                    52.50.01.2019,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםהכנת תוכנית בטיחות ואומדן ביצוע מגרבעון 20201
                  9,365                                    07.80.02.5618,729מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכפפותרבעון 20201
               18,720                                    07.80.02.5518,720הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןויסנס טכנולוגיות בע"מקפק טכנולגי2 מבצע פני עתידרבעון 20201
               18,720                                    07.80.02.5518,720הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןויסנס טכנולוגיות בע"מרכש עבור התקנת דוחסי ווידאורבעון 20201
               18,605                                    07.80.02.5318,605מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקציוד למשלחות שנת 2020רבעון 20201
               18,453                                    07.80.02.0918,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. אשכולארנונהרבעון 20201
               18,672                                    07.80.02.5618,468מפ/ מכרז פומביקאריל שיווק בינלאומי בע"מכוונת השלכה RMR ימס יםרבעון 20201
               18,428                                    07.80.02.0918,428הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשטלצר אופירתחזוקת גינון חודשית בבסיס הדרכה מגרבעון 20201
               18,182                                    07.80.02.1318,410המ/ הצעת מחירעואודה אדהם,מוחמדתיקון מושבים- צפוןרבעון 20201
               18,400                                    07.80.02.5318,400מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מקורסרבעון 20201
               18,399                                    07.80.02.5718,399מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
               15,113                                    07.80.02.1318,299מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ררבעון 20201
               18,229                                    07.80.02.5618,229הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"ממדפסות תגים למתנדבים מרחב שרון ושפלהרבעון 20201
               18,182                                    07.80.02.5318,182הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכון הדר ת"אערכות הכנהרבעון 20201
               18,116                                    07.80.02.5618,116מפ/ מכרז פומביאמתן כרמיאל בע"מח"ח לנשקרבעון 20201
               17,981                                    07.80.02.5318,000מפ/ מכרז פומביאף טי פתרונות אוויריים בע"מקורס כטבמ מרץ 2020 מעל רבעון 20201
               18,000                                    52.50.01.2018,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"משיפוץ תחנת נצרת מוסקוביהרבעון 20201
               17,825                                    07.80.02.0918,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית טירת כרמלארנונהרבעון 20201
               16,504                                    07.80.02.0318,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןועד הביתועד ביתרבעון 20201
               16,128                                    07.80.02.0918,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבו מוך גמילעבודות גינון חודשי במטה מגרבעון 20201
               17,996                                    07.80.02.0917,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגינון אורפזעבודות תחזוקת גינון חודשי במגרבעון 20201
               17,971                                    07.80.02.5617,866מפ/ מכרז פומבימכמש אלקטרוניקה ומעגליםתחזוקה/תיקונים שוטפים לרובוטיםרבעון 20201
               17,840                                    07.80.02.0917,840פו/ פטור ועדהתפוז ייזום ופיתוח תחנות בע"מחניות לתובעים בבתי המשפטרבעון 20201
               17,840                                    07.80.02.5617,840הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרריהוטרבעון 20201
               17,831                                    07.80.02.5717,831מפ/ מכרז פומביאוהלי נתנוב בע"מאוהלרבעון 20201
               17,825                                    07.80.02.5317,825הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוי.אס.אמ תקשורת בע"מסרטוןרבעון 20201
               17,784                                    07.80.02.0317,784פו/ פטור ועדהמרחבים טל בע"מ.חניות מרחב נתב"גרבעון 20201
               22,213                                    07.80.02.5617,692הכ / התחייבות כספיתמ. א. הר חברוןמרכיבי ביטחוןרבעון 20201
               17,668                                    07.80.02.0917,668מפ/ מכרז פומביא.ר.א.ג. בינוי ופיתוחאיטום גג וגילוי צנרת תחנת גבעתייםרבעון 20201
               17,629                                    07.80.02.5717,622הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטרימד בע"מתשורהרבעון 20201



               17,121                                    07.80.02.0917,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. ירוחםארנונהרבעון 20201
               19,536                                    07.80.02.5717,550מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהסעים פרוייקט מילהרבעון 20201
               17,550                                    07.80.02.5717,550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.ר.ב.ה ברכה בבירה בע"מכיבוד+ ארוחהרבעון 20201
               17,550                                    07.80.02.0917,550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטל אסייגעבודות גינון חודשית במג"ב צפוןרבעון 20201
               17,550                                    07.80.02.5717,550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת יארא לפרסום ויחסי ציבור בע"מהפקת סרטוןרבעון 20201
               17,239                                    07.80.02.0917,530מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעב' תחזוקה תשתיות וביוב מרפאה מחוז ירבעון 20201
               17,503                                    07.80.02.5617,503הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאורן פלמח צובה אגש"חבחינת ירי בנשק עבור הימ"מרבעון 20201
               17,565                                    52.50.01.2017,503מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהתקנת מנוע למנדף תחנת מוריהרבעון 20201
               17,363                                    07.80.02.5317,363פו/ פטור ועדהלייביו בע"מערכת שידור חירבעון 20201
               17,325                                    07.80.02.5617,325מפ/ מכרז פומביוידאוסטערכות מצלמת סטילסרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.6117,209מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 2 סיטרואן ברלינגורבעון 20201
               17,082                                    07.80.02.5717,082מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד היקפי למחשבים ומדפסותרבעון 20201
               17,000                                    07.80.02.5617,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאירועים הדר-יה בע"מארוחהרבעון 20201
               17,000                                    07.80.02.0917,000מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלגינון וגיזוםרבעון 20201
               16,789                                    07.80.02.5617,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותיים כימיים מחוז צפוןרבעון 20201
               16,965                                    07.80.02.5416,965הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוסטרו חייםכריות חללרבעון 20201
               16,848                                    52.50.01.2016,881מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלתחנת שפט משטח לגנרטוררבעון 20201
               16,878                                    07.80.02.5616,878מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"משדרוג אבטחת חדר נשק תחנת זכרון יעקברבעון 20201
               16,873                                    07.80.02.5516,873מח/ מכרז חשכ"לגילת טלקום בע"מתיקון בקר טרמינל MKU40רבעון 20201
               16,944                                    07.80.02.5716,819מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכי מחשברבעון 20201
               16,731                                    07.80.02.2916,731הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמלון לאונרדו ארט מלונות פתאלאולםרבעון 20201
               16,665                                    07.80.02.0916,667פו/ פטור ועדהג'בארין ח'לילשירות חניה - תחנת א א פחםרבעון 20201
               16,611                                    52.50.01.2016,611הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית כפר סבאהיטל סלילה עבור רישוי פרגולה מרחב שרוןרבעון 20201
               16,700                                    52.50.01.2016,500מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20201
               16,453                                    07.80.02.0916,453מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"מגנרטוררבעון 20201
               14,689                                    07.80.02.5716,380מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20201
               16,503                                    07.80.02.5716,332מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכנס סיכום שנה מחוז צפון וארוחת מפכרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.6116,328מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 קורולהרבעון 20201
               16,284                                    07.80.02.0916,298מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהתקנת מערכת כיבוי אש במטבח מטה מגרבעון 20201
               16,281                                    52.50.01.2016,281מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
               16,353                                    07.80.02.5516,258מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משיפןץ אמל"ח מגב ימ"מרבעון 20201
               16,250                                    52.50.01.2016,250מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותתביעות זבולוןרבעון 20201
               16,200                                    07.80.02.5516,200פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"משרות למערכת הפצת הודעות רבעון 20201
               15,971                                    07.80.02.5616,101פו/ פטור ועדהFEDERAL INSTITUT OF METROLOGY METASכיול ממלזרבעון 20201
               16,014                                    07.80.02.5616,014הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס נקודהכרזות בטיחות בחלוקה לתחנות רבעון 20201
               13,612                                    07.80.02.1316,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבו מוך עלא אלדיןשטיפת רכבים משטרתיים של תחנת באקהרבעון 20201
               15,400                                    07.80.02.0916,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. גן יבנהארנונהרבעון 20201
               15,941                                    07.80.02.5615,941הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרריהוטרבעון 20201
               15,914                                    07.80.02.2915,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןראם ספורט ומחנאות 2013רצועת אימון פונקציונלירבעון 20201
               13,104                                    07.80.01.0115,912מפ/ מכרז פומבידטה חוק ומשפט בע"מאחזור מידע משפטירבעון 20201
               14,281                                    07.80.02.2915,912הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנ.ש צורה- עיצוב וניהול פרויקטים בע"עיצוב גרפי למידעון לשוטרים בנושא קורונהרבעון 20201
                  7,940                                    52.50.01.2015,881מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותפרויקטי קיום מב"ן-משמר אילון מחסןרבעון 20201
               15,402                                    07.80.02.2915,729פו/ פטור ועדהיוסי הראללימודי שפותרבעון 20201
               15,631                                    07.80.02.2915,631פו/ פטור ועדהמאור יעקב ספרטה פתרונות אבטחה בעקורס מפקדי משימות מאויימיםרבעון 20201
                  8,117                                    07.80.02.5715,605מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ר עבור אח"מ מחוזירבעון 20201
               17,940                                    07.80.02.5615,425מפ/ מכרז פומביביו אינסטרומנט בעמכיול משקל עומד גלגלרבעון 20201
               14,368                                    07.80.02.5715,383מפ/ מכרז פומביאוהלי נתנוב בע"מטקס פתיחת תחנהרבעון 20201
               15,071                                    07.80.02.5315,381מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםכש ציוד תקשורת עבור פערים קריטיים בחיבור לאינטרנטרבעון 20201
               15,339                                    07.80.02.5615,339מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש DVD לבוחני אגף התנועהרבעון 20201
               14,875                                    07.80.02.0915,300הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. כפר קאסםארנונהרבעון 20201
               14,269                                    52.50.01.2015,233מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"ממחשב שרת HPE DL325 GEN10רבעון 20201
               14,310                                    52.50.01.2015,233מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש שרתרבעון 20201
               15,210                                    07.80.02.2915,210הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאילן ינקומיון והערכהרבעון 20201
                  3,803                                    07.80.02.2915,210הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמיר דורימיון והערכהרבעון 20201
               15,210                                    52.50.01.2015,210מפ/ מכרז פומבימר טלקום בע"מפירוק תורןרבעון 20201
               15,180                                    52.50.01.2015,180מח/ מכרז חשכ"לטלקוד מחשבים בע"ממקרניםרבעון 20201
               14,543                                    07.80.02.5615,161מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מפנסים לנשקרבעון 20201
               15,140                                    07.80.02.5615,152מפ/ מכרז פומביב. קרשטיין אריזות בע"מסרט סימון זירהרבעון 20201
               15,052                                    07.80.02.2715,052מכרז בט"פתים נטקוםונדליזם מצלמות א-3רבעון 20201
               15,030                                    07.80.02.1315,030פס/ פטור סגן חשבדי.אס.ריידר בע"מתחזוקת רכב טקטי – מבצעירבעון 20201
               14,995                                    07.80.02.5715,000מפ/ מכרז פומביאלקו סינמה שותפות מוגבלתסיכום שנתי מרחב שרוןרבעון 20201
               10,384                                    07.80.02.7015,000הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהאגרות טייסיםרבעון 20201
               13,960                                    07.80.02.3715,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןיישור קו והתחשבונות במשק החכרבעון 20201
                  5,511                                    07.80.02.5614,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקילזי ברנרדו איסק - בן אשרכש,התקנה וביקורת למיכלי כיבוי אש אוטומטים בספינותרבעון 20201
               14,999                                    07.80.02.0914,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבו דקה אסעידעבודות גינוןרבעון 20201
                  8,986                                    07.80.02.5314,976הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלחוס בע"ממופע חינוכי לביתי ספררבעון 20201
               11,700                                    07.80.02.5614,976הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמישל שטיין טיר בע"מהכשרות רטוריקהרבעון 20201
               14,925                                    07.80.02.0914,925מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףאיטום כלביות "בווילונות" חורףרבעון 20201
               14,742                                    07.80.02.5714,742הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מ רכש רמקולים למחשב עבור היערכות לקורונהרבעון 20201
               14,508                                    07.80.02.6114,508המ/ הצעת מחירפרפקט חיפה בעמהתקנת דוושה לממוגן ירי קל רבעון 20201
                  3,000                                    07.80.02.2914,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבלין י.א. בע"מסדנא ק' רווחה במשבררבעון 20201
               14,479                                    07.80.02.3814,480מפ/ מכרז פומביש.כ שירותי כללית בע"משירותי ניקיון עבור יום הבחירותרבעון 20201
               14,399                                    07.80.02.0914,402מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מהחלפת 3 דלתות בר גיורארבעון 20201
               12,783                                    07.80.02.0914,204הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגני קדם בע"מעבודות גינון בבסיס יהודאי - רבעון 20201
               14,182                                    07.80.02.5614,182פו/ פטור ועדהמכון התקנים הישראלימבדקי פיקוח למעבדת מכשור אכיפהרבעון 20201
               13,908                                    07.80.02.5614,148מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות חשמל ושינוי פריסת כבלי חשמל במשרדי מטה מגרבעון 20201
               10,530                                    07.80.02.7014,040מס/ מכרז סגורמארש ישראל בע"מביטוח כלי טיס - פרמיית עמלת סוכןרבעון 20201
               14,017                                    07.80.02.5614,017מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"ממכונת כרטיסיםרבעון 20201
               14,011                                    07.80.02.5314,011הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעתודותימי השתלמות חשבי שכררבעון 20201
               13,983                                    07.80.02.0914,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית רעננהארנונהרבעון 20201
               11,861                                    07.80.02.5614,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיזדי עמריפריצת מנעוליםרבעון 20201
               13,631                                    07.80.02.0914,000מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתתחזוקת שערים במעבר כביש הטבעת עבור חודשים רבעון 20201
               13,997                                    07.80.02.5714,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיי טו זד אמ אס פתרונות צבאיים מתקדשירות תיקונים לציוד קירוררבעון 20201
               14,075                                    52.50.01.2013,992מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מטירה- מנהלת המגזר הערבי רבעון 20201
               13,955                                    07.80.02.0913,985מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' תחזוקה ותיקון תקלות חשמל מחוז ירבעון 20201
               13,659                                    52.50.01.2013,972מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20201
               13,935                                    07.80.02.5613,935הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןווטמרקט שיווק בע"מתרופות וטרינריותרבעון 20201
               13,900                                    07.80.02.5613,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקולדר חברה לקירור אווירמצנני אוויר ניידיםרבעון 20201
               13,819                                    07.80.02.5713,819מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"משי לילדי השוטרים שנמצאים בביתרבעון 20201
               13,806                                    07.80.02.5613,806מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מפנסי חיפושרבעון 20201
               13,700                                    52.50.01.2013,700מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור יומנים ומשרבעון 20201
               13,502                                    52.50.01.2013,502מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעהתקנת גלאים עבור מטא"ר רמלהרבעון 20201
               13,289                                    07.80.02.5713,500מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20201



               13,160                                    52.50.01.2013,486מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20201
               13,160                                    52.50.01.2013,486מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20201
               13,387                                    52.50.01.2013,472מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20201
               13,263                                    07.80.02.2713,264מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל- גדר דרום מערבית וגדר צפוניתרבעון 20201
               13,250                                    07.80.02.5613,250מפ/ מכרז פומביחגור בעמפאוציםרבעון 20201
               13,136                                    52.50.01.2013,136מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור 5 ארונות עם ציוד נילווהרבעון 20201
               10,800                                    07.80.02.0313,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןועד בית רח' כורש 14 ירושליםועד ביתרבעון 20201
                  3,078                                    07.80.02.0913,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכלכלית ירושלים בע"מתחזוקת מרכז ספיר מחסן 49רבעון 20201
               12,981                                    07.80.02.5313,000מפ/ מכרז פומביאף טי פתרונות אוויריים בע"מהדרכה מעשית כטב"מרבעון 20201
               12,968                                    52.50.01.0412,968מפ/ מכרז פומביאם.אי.אס מחקרים שיווקים בע"מסקר מצלמות גוףרבעון 20201
               12,959                                    07.80.02.5712,959מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20201
               12,959                                    07.80.02.5712,959מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכישת סורקיםרבעון 20201
               12,899                                    07.80.02.5612,899מפ/ מכרז פומביעמיסל - עמית תעשיות בע"מתאי סוללותרבעון 20201
               10,454                                    07.80.02.5612,870פו/ פטור ועדהבית חולים וטרינרי בע"משירותים וטרינריםרבעון 20201
                  8,037                                    07.80.02.5612,821הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןהובלה ודמי טיפולרבעון 20201
                  8,037                                    07.80.02.0412,821הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןהובלה ודמי טיפולרבעון 20201
               12,727                                    07.80.02.5612,727מפ/ מכרז פומביפרונט ליין לציודתרסיס פלפל אישירבעון 20201
               12,636                                    07.80.02.5612,636הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטי טי 9 עיצוב בע"מריתמה מבצעית לכלברבעון 20201
                  8,991                                    07.80.02.5312,500מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מהכנה למבחן כשריםרבעון 20201
               12,350                                    07.80.02.0912,406הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברה לניהול קניותרתחזוקת נקודת נס ציונהרבעון 20201
               12,351                                    52.50.01.0412,351מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
               12,122                                    07.80.02.0912,300הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. עמק הירדןארנונהרבעון 20201
               12,252                                    07.80.02.5612,252מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20201
               12,239                                    07.80.02.1312,239מפ/ מכרז פומביעוז בת גלים בע"מתחזוקת מכונת שטיפה מסוג גשר רבעון 20201
               12,203                                    07.80.02.5612,203הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאריז פתרונות סימון ואריזה בע"משקיות חימום פני העתידרבעון 20201
               12,110                                    07.80.02.5612,110הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסי די פלוסעטיפות לתקליטוריםרבעון 20201
               12,000                                    07.80.02.2912,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןהשתלמות מקצועיתרבעון 20201
               12,000                                    07.80.02.5712,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעידן וי אי פי בע"מאוהל עבור מטה מג"ב לצורך המשך תפעול שוטף במידת הצורבעון 20201
               12,000                                    07.80.02.5612,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהחברה העירונית "גוונים אריאל" בע"מסדנהרבעון 20201
               12,000                                    52.50.01.2012,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
               12,403                                    07.80.02.5511,999פס/ פטור סגן חשבנס טכנולוגיות א.ט. בע"מתחזוקהרבעון 20201
               11,982                                    07.80.02.5611,982מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהחומרי עבודהרבעון 20201
               11,950                                    52.50.01.2011,950מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
               11,939                                    52.50.01.2011,939מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'עב' תכנון קונסטרוקציה תחנת שלםרבעון 20201
               11,925                                    52.50.01.2011,925מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' בינוי מטא"ר רמלהרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.6111,865מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה סופרברבעון 20201
               11,864                                    07.80.02.3811,864הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוי.אס.אמ תקשורת בע"מסרטון הדרכה לבחירותרבעון 20201
               10,261                                    07.80.02.2711,760מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףתביעות ענבל בגין נזקי סופהרבעון 20201
               11,663                                    07.80.02.1311,701מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירות כ"ררבעון 20201
                  1,755                                    07.80.02.5611,700פו/ פטור ועדהמזרחי מורןשירותים וטרינריםרבעון 20201
                  1,997                                    07.80.02.0911,700פו/ פטור ועדהא.א.א. אבירם בע"משירותי ניקיוןרבעון 20201
                  4,091                                    07.80.02.5711,700מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מהסעים המכללה הלאומית לשוטרים רבעון 20201
               11,700                                    52.50.01.2011,700מש/ מכרז שב"ססופרגז חברה ישראליתאספקת רכזת גז ושני גלאים למטבח חברוןרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.1311,700פס/ פטור סגן חשבאס.או.אס אנרגיה אקספרס בע"מאספקת סולר במצבי קיצוןרבעון 20201
               11,596                                    07.80.02.1311,700פס/ פטור סגן חשבאס.או.אס אנרגיה אקספרס בע"מאספקת סולר במצבי קיצוןרבעון 20201
               11,262                                    07.80.02.5711,700מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מהיסעיםרבעון 20201
                  7,324                                    07.80.02.5711,700מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהיסעיםרבעון 20201
                  9,098                                    07.80.02.5711,700מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהיסעיםרבעון 20201
               11,700                                    07.80.02.5611,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטהכנת תגים עבור פקחיםרבעון 20201
               11,700                                    52.50.01.2011,700מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
               11,653                                    07.80.02.5511,653מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש עבור חוזירבעון 20201
               11,583                                    07.80.02.5611,583הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכניק ריקום בע''מחלפים לתחזוקת מדפסת הדסרבעון 20201
               11,583                                    07.80.02.0911,583פו/ פטור ועדהשותפות נכסי לב הגבעהחניות לתובעיםרבעון 20201
               10,500                                    07.80.02.0911,550פס/ פטור סגן חשבימית אף.אס. בע"מחניות לתובעים בבתי המשפטרבעון 20201
               11,513                                    07.80.04.8111,513הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס מאור ולך בע"מהדפסותרבעון 20201
               11,447                                    07.80.02.5611,447מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללותרבעון 20201
               11,415                                    52.50.01.2011,346מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מעבודות חשמל בנעוריםרבעון 20201
               11,315                                    07.80.02.5711,315מש/ מכרז שב"סתריסי רפימחיצות פוליקרבונט במשל"ט שרבעון 20201
               11,310                                    07.80.02.5611,310מפ/ מכרז פומבימ.ב.א. הזורע טכנולוגיות כיול אגודהכיול ציוד בדיקהרבעון 20201
               11,261                                    07.80.02.5611,261מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מקורא ברקודרבעון 20201
               10,241                                    07.80.02.3811,181מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעשירות ניקיון ביום הבחירות - רבעון 20201
               10,672                                    07.80.02.5711,006הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמקסימה המרכז להפרדת אוויר בע"ממילוי CO2 אזור דרוםרבעון 20201
               11,133                                    52.50.01.2011,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20201
               10,971                                    07.80.02.5311,000מפ/ מכרז פומביאף טי פתרונות אוויריים בע"מקורס כטבמ - הדרכהרבעון 20201
                  9,964                                    07.80.02.5610,998מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגליניקוי שטח השומרוני הטוברבעון 20201
               10,984                                    07.80.02.5610,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי אל מדי מרקט בע"מתרופות וטרינריותרבעון 20201
                  9,730                                    07.80.02.0910,811הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגני קדם בע"מתחזוקת גינון חודשית בבסיס מכביםרבעון 20201
                  8,393                                    07.80.02.5510,799מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משדה תעופה לוד- מבצע "פני עתידרבעון 20201
               10,799                                    07.80.02.5710,799מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכישת סורקיםרבעון 20201
               10,762                                    07.80.02.2710,779מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםתיקון דודי שמש וקולטים למקלחות בעקבות נזקי סערהרבעון 20201
               10,764                                    07.80.02.5610,764הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי אביהפרחים עבור טקסי חבלהרבעון 20201
               10,759                                    07.80.02.5710,759הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מ רכש ציוד מחשוב - תחנת טירה שלב ארבעון 20201
               10,740                                    07.80.02.5510,740פס/ פטור סגן חשבב.ג.אילנית שערים ואלמאחזקת שער כניסהרבעון 20201
                  7,000                                    07.80.02.5610,710הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסונול אי וי איי פתרונות לרכב חשמליאספקה והתקנת עמדת טעינה לרכב חשמלירבעון 20201
               10,670                                    07.80.02.5610,670הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהמטליות חיטוירבעון 20201
                  6,741                                    07.80.02.5510,615מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהעתקת תשתיות הר הרצל חלקת גדולי האומהרבעון 20201
               12,335                                    07.80.02.5710,605מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"מהסעים פרוייקט מילהרבעון 20201
                  7,547                                    07.80.02.2910,565המ/ הצעת מחירהון משפחתי בע"מסדנא לתכנון כלכלירבעון 20201
                     -                                    07.80.02.0310,530הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשפיר הנדסה אזרחית וימיתועד ביתרבעון 20201
               10,530                                    07.80.02.0910,530פס/ פטור סגן חשבים חניונים קריית הלאום ראשון לציוןחניות לתובעים בבתי המשפטרבעון 20201
               10,530                                    07.80.02.5610,530הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית שמואלחדרי מנוחהרבעון 20201
               10,530                                    07.80.02.5310,530הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמסלם לילך (מסטיק)בטיחותרבעון 20201
               10,428                                    07.80.02.5610,428מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנסי ראשרבעון 20201
               10,425                                    07.80.02.5710,425הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאיה בן סעדוןהנחיית רצף הפיתוח מחוז מרכזרבעון 20201
               10,425                                    07.80.02.5610,425הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאיה בן סעדוןהנחיית רצף הפיתוח מחוז מרכזרבעון 20201
               10,425                                    07.80.02.5710,425הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןד"ר לימור שגיאהנחיית רצף הפיתוח מחוז מרכזרבעון 20201
               10,425                                    07.80.02.5610,425הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןד"ר לימור שגיאהנחיית רצף הפיתוח מחוז מרכזרבעון 20201
               10,406                                    52.50.01.2010,345מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהצטיידות עבור דמ"ש יהודאי משרדירבעון 20201
               10,427                                    07.80.02.5610,242מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאבטחת יחידת פרשים מחוז ירושליםרבעון 20201
               10,177                                    07.80.02.3810,177מפ/ מכרז פומביטי אנד אם שירותי ניקיוןשירותי ניקיון מחוז צפון עבור בחירות מועד גרבעון 20201
               10,106                                    07.80.02.2710,108מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלתיקון נזקי סופה מלמ"ש- תאורה היקפיתרבעון 20201
               12,646                                    07.80.02.5610,072הכ / התחייבות כספיתמ. א. הגלבועמרכיבי ביטחוןרבעון 20201
               10,030                                    07.80.02.2710,030מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםתיקון פיצוץ מים במג"ב  מכביםרבעון 20201



                     -                                    07.80.02.6110,029מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 3 קורולה סטיישןרבעון 20201
                  4,657                                    07.80.02.0410,004מפ/ מכרז פומבימקט טקסטיל בע"מחצאיות מג"ברבעון 20201
                  9,020                                    07.80.02.7010,000הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהאגרות טייסיםרבעון 20201
                  6,947                                    07.80.02.5710,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוחיון אלעד יהודה-מכבסת עינתכביסות אזור אילתרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.0910,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. מטה יהודהפינוי אשפהרבעון 20201
                     -                                    07.80.02.2910,000פס/ פטור סגן חשבעמותת קוסל לחינוך גופניפעילות גופנית וכשירות מבצעיתרבעון 20201
                  9,887                                    07.80.02.1310,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוסכי ש.חדד בע"מכיוון מתלים עבור הסדנארבעון 20201
                  2,240                                    07.80.02.3710,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןתיקון מצפיני טג' 2200רבעון 20201
               10,006                                    07.80.02.0910,000מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודות חשמל במחוז ש"ירבעון 20201
               10,000                                    07.80.02.5610,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןהובלה להזמנות יבוארבעון 20201
               10,000                                    07.80.02.7010,000פס/ פטור סגן חשבשחר רגבתחזוקת מערכת מידע 55רבעון 20201
                  8,873                                    52.50.01.2010,000מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלתכנון חשמל בתחנת מודיעין- רבעון 20201
                  9,134                                    07.80.02.7010,000פו/ פטור ועדהקונטרופ טכנולוגיותרכש ותחזוקת חלפיםרבעון 20201
                  3,411                                    07.80.02.5710,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמקסימה צפון בע"ממילוי CO2 אזור צפוןרבעון 20201
               10,000                                    07.80.02.5510,000פס/ פטור סגן חשבוובסיו פתרונות מידע בע"מתחזוקת רכיבי תוכנה לתשתית רבעון 20201
                  8,332                                    07.80.02.5710,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסלם יעקב ובניומילוי CO2 אזור מרכזרבעון 20201
               10,000                                    07.80.02.5710,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממן אילן 2007 בע"ממילוי CO2 אזור שפלהרבעון 20201
               10,000                                    07.80.02.5710,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהימנותא בע"משכירת שירותי חניה חניון היומנתא מטה מחוז צפוןרבעון 20201
               10,000                                    07.80.02.5610,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלאפוןהפעלת אתר סלולארי אירוע הטבילה המרכזי בקאסר אלרבעון 20201
                  8,341                                    07.80.02.5610,000מח/ מכרז חשכ"לק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"משרותי גריסה משטרת ישראלרבעון 20201
                  8,424                                    07.80.02.2910,000מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווחיםרבעון 20201
                  9,951                                    07.80.02.5310,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחיםרבעון 20201
                  9,062                                    07.80.02.5610,000פס/ פטור סגן חשבברנדשטטר יעקבתיקון קסדותרבעון 20201
                  9,964                                    07.80.02.5710,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כררבעון 20201
               10,000                                    07.80.02.5610,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטלמסג' בע"מהודעת SMS ליחידות החילוץרבעון 20201
               10,000                                    07.80.02.0910,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשדות א.ו.ר פתרונות הדבשירותי הדברה מג"ב צפון ע"י קבלן הדברה מאושר בחשבותרבעון 20201
               10,000                                    52.50.01.2010,000מש/ מכרז שב"סתריסי רפיפרויקטי קיום-סביבת עבודה-רבעון 20201
                  9,999                                      07.80.02.299,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמלכות וקסברגר בע"מהגדות לפסחרבעון 20201
                  1,540                                      52.50.01.209,998מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות עבור פרויקט אנדרטת מגרבעון 20201
                  9,998                                      52.50.01.209,998מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20201
                  9,998                                      52.50.01.209,998מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20201
                  9,993                                      07.80.02.099,993הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחב המשקם דרוםגינוןרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.139,992הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמסרי נזארציוד תחזוקה - צבע לסדנת עטרותרבעון 20201
                  6,230                                      07.80.02.139,968הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מפלסטיק אדום לגשר תאורה גיאומטרי רבעון 20201
                  9,866                                      07.80.02.099,945מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימים ע"פ דרישה לבסיסי מגרבעון 20201
                  9,945                                      07.80.02.299,945פס/ פטור סגן חשבליאור צורף בע''מהרצאה ד"ר ליאור צורף - כנס תכנון הדרכה  רבעון 20201
                  9,808                                      52.50.01.209,877מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיפרויקטי קיום-סביבת עבודה-רבעון 20201
                  9,811                                      07.80.02.569,810מפ/ מכרז פומביוידאוסטמצלמות ממונעותרבעון 20201
                  9,805                                      07.80.02.569,805מפ/ מכרז פומביאל סייט בע"ממשדררבעון 20201
                  9,805                                      07.80.02.619,805מפ/ מכרז פומביאל סייט בע"ממשדררבעון 20201
                  9,750                                      07.80.02.299,750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעדי בר שלוםמיון והערכהרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.569,711פו/ פטור ועדהניטל וטרינריה בע"משירותים וטרינריםרבעון 20201
                  9,676                                      07.80.02.099,676מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מתיקון והחלפה קו ביוב תחנת טבריהרבעון 20201
                  9,653                                      07.80.02.569,653הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהנוב שחף- על הסוסמכלאה לאילוף סוסרבעון 20201
                  9,585                                      07.80.02.569,585הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרשת גרף בע"מתגי יחידהרבעון 20201
                  9,576                                      52.50.01.209,576מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20201
                  9,535                                      07.80.02.299,535הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעמהדפסה ועיצוב שנתוןרבעון 20201
                  9,477                                      07.80.02.579,477מפ/ מכרז פומביאדיוקום חיפה/אופנבך אופק יואב יצחקצינורית אקוסטית למע' השקטהרבעון 20201
                  9,779                                      07.80.02.569,476מפ/ מכרז פומביביו אינסטרומנט בעממע' שידור אלחוטי למשקל עומס גלגלרבעון 20201
                  9,450                                      07.80.02.569,450הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניט אבליואיישן בע"משירותרבעון 20201
                  9,671                                      07.80.02.579,360מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההסעים פרוייקט מילהרבעון 20201
                  7,288                                      07.80.02.569,360פו/ פטור ועדהרודריג שישירותי חוץ ווטרינריםרבעון 20201
                  9,360                                      07.80.02.539,360הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמיתי אייזנברג ראובןסרטוןרבעון 20201
                  9,344                                      07.80.02.539,344המ/ הצעת מחיראוז קונסנטיניג בע"מהכשרת פיקודרבעון 20201
                  9,291                                      52.50.01.209,267מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעהתקנת רכזת גילוי אש בתחנת בת יםרבעון 20201
                  9,211                                      07.80.02.099,250הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. שהםארנונהרבעון 20201
                  8,845                                      07.80.02.099,194הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמרינה הכחולה תחזוקת שיטור ימי אשדודרבעון 20201
                  9,114                                      07.80.02.569,154מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתיום ספורט עבור מתפ"ארבעון 20201
                  9,154                                      52.50.01.209,154מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםעב' תכנון תברואה תחנת שלםרבעון 20201
                  9,140                                      07.80.02.099,144מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלטיפול בלוח חשמל ראשי בבהרבעון 20201
                  4,680                                      07.80.02.569,126הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהובלות ומנופי ברכאת בעמהובלת בודקה למאויימיםרבעון 20201
                  9,126                                      07.80.02.099,126הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמפעלי גיא צרפתי בע"מתיקון דחסנית במצודת אדומיםרבעון 20201
                  4,523                                      07.80.02.569,099מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"משכירת גנרטורים חירום ובודק בטיחות לגנרטרבעון 20201
                  9,041                                      07.80.02.279,041מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מתיקון פיצוץ מים במג"ב צפוןרבעון 20201
                  8,642                                      52.50.01.049,027מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד תקשורת אקטיבית עבור שיפוץ קומת קרקע מחוזרבעון 20201
                  9,004                                      07.80.02.569,004מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללות שונותרבעון 20201
                  9,000                                      07.80.02.099,000מפ/ מכרז פומביש.כ שירותי כללית בע"משירותי ניקיון מבצע פני עתיד במחוז ירבעון 20201
                  7,571                                      07.80.02.579,000מפ/ מכרז פומבימכבסת מלבין הצפון בע"משירותי כביסה  -שלוחת נעורים אגף  ההדרכהרבעון 20201
                  8,998                                      07.80.02.098,999מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףבצוע עבודת מסגרות וצבע בכלביה עיירותרבעון 20201
                  8,970                                      07.80.02.578,970הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהארץ עיתון יומימנוי דיגיטלירבעון 20201
                  8,866                                      07.80.02.568,866מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מכרטיסים חכמיםרבעון 20201
                  8,073                                      07.80.02.568,775מפ/ מכרז פומביאוהלי נתנוב בע"משכירת ציוד תרגיל חירוםרבעון 20201
                  8,600                                      07.80.02.568,775מפ/ מכרז פומבימוצרי פוליאטילן ופלסטיק (אמיר אשד)שקיות ניילון עבור ערכות מיגון קורונהרבעון 20201
                  8,749                                      07.80.02.518,749מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםעב' תכנון תברואה תחנת שלםרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.618,742מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מסקודה סופרברבעון 20201
                  8,566                                      07.80.02.278,621מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלהחלפת 2 גופי תאורה לנזקי סופה בנעוריםרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.618,604מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 ברלינגורבעון 20201
                  8,087                                      07.80.02.568,501מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןעבור ה זי"טיםרבעון 20201
                  8,500                                      07.80.02.578,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. חוף הכרמלשכירת אולם עבור מחוז חוףרבעון 20201
                  8,500                                      07.80.02.538,500מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מקורס הכנהרבעון 20201
                  8,407                                      07.80.02.568,424מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שירותי הדפסהרבעון 20201
                  8,424                                      07.80.02.578,424הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניו אייג' מדיה- אריאל גלבועעריכת סרטון כנס סיכום שנתי מחוזירבעון 20201
                  5,606                                      07.80.02.578,394הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מלשכ"מרבעון 20201
                  8,366                                      07.80.02.138,366מפ/ מכרז פומבידלק תעשיות בע"מהרחבה- תחזוקת משאבות שמןרבעון 20201
                  8,360                                      07.80.02.568,360מפ/ מכרז פומביאורגון מעצב החלונות בע"מווילונותרבעון 20201
                  8,269                                      07.80.02.558,269מח/ מכרז חשכ"לגילת טלקום בע"מטלפון אירידיום עבור  יח' 33רבעון 20201
                  8,336                                      52.50.01.208,250מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20201
                  7,849                                      07.80.02.568,250מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותיים כימיים מחוז מרכז מבצעיםרבעון 20201
                  8,289                                      07.80.02.568,224מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20201
                  8,204                                      07.80.02.098,204מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק  מזגנים מתחנת אריאל והתקנתםרבעון 20201
                  6,687                                      07.80.02.578,190מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהסעים פרוייקט מילהרבעון 20201
                  8,190                                      07.80.02.568,190הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמטווח העיר סחר בינלאומינרתיקים וכוונות לגלוקרבעון 20201
                  1,786                                      07.80.02.578,190מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"מהיסעיםרבעון 20201



                  8,185                                      07.80.02.098,185מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעעבודות ניקיון נוספות באנדרטת מגרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.618,164מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טויוטה קורולהרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.618,164מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 קורולהרבעון 20201
                  8,143                                      07.80.02.568,143הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסי דיסק מעבדותרכש מתאמים עבור זי"טיםרבעון 20201
                  8,139                                      07.80.02.558,139הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפ.ס.ק רופ אקסס בע"מרכש ערכת חילוץ ליח' תרנים עבור פעילות מבצעיתרבעון 20201
                  8,100                                      07.80.02.298,100הכ / התחייבות כספיתהלשכה המרכזית לסטטיסטיקהיעוץ בנושא הפגעות מעבירות ועלותןרבעון 20201
                  8,098                                      07.80.02.098,098מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעב' איטום- תיקון ניקוזי מים מגרבעון 20201
                  8,073                                      07.80.02.098,073הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתרמוצ'ק הנדסהבדיקות טרמוגרפיותרבעון 20201
                  8,035                                      07.80.02.538,035הכ / התחייבות כספיתמשרד רה"מ כ.דאבטחת משלחת אוקטובר 2019רבעון 20201
                  7,912                                      07.80.02.098,021הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת נמל אילת בע"מתחזוקת חבלה אילתרבעון 20201
                  8,015                                      07.80.02.538,015תמ / תיחור מעל 50 אש"חרבידים המרכז לחינוךליווי שכ"ערבעון 20201
                  8,000                                      07.80.02.098,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח חי בע"מעבודות תחזוקה במערך אווירירבעון 20201
                  7,583                                      07.80.02.098,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. מצפה רמוןארנונהרבעון 20201
                  7,921                                      07.80.02.098,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. עיספייאארנונהרבעון 20201
                  4,977                                      07.80.02.098,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית נס ציונהארנונהרבעון 20201
                  8,000                                      07.80.02.538,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרחבים-המכון לחינוך רב תרבותי ודמו'סדנארבעון 20201
                     -                                      07.80.02.298,000פו/ פטור ועדהיוסף קטשלימודי שפותרבעון 20201
                  8,000                                      07.80.02.388,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספ-סמרט פרינט בע"מטונררבעון 20201
                  7,819                                      52.50.01.208,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20201
                  4,569                                      52.50.01.207,999מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מסבליםרבעון 20201
                  7,970                                      07.80.02.577,970הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןההסתדרות הציונית העולמייוהל"ןרבעון 20201
                  7,866                                      07.80.02.097,866מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"ממכולות לפינוי פסלות בנין מחוז ירבעון 20201
                  5,119                                      07.80.02.297,801הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפליים אירועיםסדנארבעון 20201
                  7,792                                      07.80.02.557,792מס/ מכרז סגורקומדע בע"מתחזוקה ושדרוג עבור מוצרי RSAרבעון 20201
                  7,721                                      07.80.02.297,721פס/ פטור סגן חשבלוי יואב שירותי ייעוץ ניהוליהכשרת MBTI  המרכז לפיתוח מנהיגות רבעון 20201
                  7,535                                      07.80.02.567,691מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםנקודת יהלום במועצת משגב וראוטר עבור ביהרבעון 20201
                  7,668                                      07.80.02.277,668מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהתיקון פיצוץ מים בצינור ראשי במגרבעון 20201
                  7,605                                      07.80.02.537,605הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקרן אלוףהרצאהרבעון 20201
                  3,803                                      07.80.02.297,605הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדגני טלי -טי די מיון והערכהמיון והערכהרבעון 20201
                  3,803                                      07.80.02.297,605הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדוד שורץמיון והערכהרבעון 20201
                  7,625                                      07.80.02.277,605מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מאספקת מטפים צהובים מתכות קלות למחוז שרבעון 20201
                  7,689                                      07.80.02.557,600מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20201
                  7,566                                      07.80.02.567,582מפ/ מכרז פומביפ.א.ב. ייצור וייבואפרוייקט מזוודות דוברים מבצעיותרבעון 20201
                  7,463                                      52.50.01.207,539מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםשכ"ט תכנון מע' מ.א. לשכת ררבעון 20201
                  7,525                                      07.80.02.097,525מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור מטה מחוז דרוםרבעון 20201
                  7,520                                      07.80.02.387,520פו/ פטור ועדהא.א.א. אבירם בע"מניקיוןרבעון 20201
                  6,792                                      07.80.02.097,500מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"מתחזוקת גנרטורים מחוז י"םרבעון 20201
                  4,331                                      07.80.02.567,500הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןהוצאות ייבוארבעון 20201
                  7,442                                      07.80.02.097,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבנרי שאיבות בע"מביצוע עבודות שאיבה תחנת ומחוז תרבעון 20201
                  7,495                                      07.80.02.297,495הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבהדפסת ספרים- אייכמןרבעון 20201
                  7,488                                      07.80.02.547,488הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנורה אור חדש בע"מנרות ליום הזיכרוןרבעון 20201
                  6,084                                      07.80.02.097,488הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדב ברנע מהנדסים בע"מתחזוקת מעליות דרוםרבעון 20201
                  8,239                                      07.80.02.577,482מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותציוד היקפי למחשבים זיכרונות ומדפסותרבעון 20201
                  7,525                                      07.80.02.567,459מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןהשלמה לאפודיםרבעון 20201
                  7,374                                      07.80.02.047,375מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלהרבעון 20201
                  7,254                                      07.80.02.537,254הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג. צ שדות ישראל בע"מסדנארבעון 20201
                  7,080                                      07.80.02.097,080מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור מחוז צפוןרבעון 20201
                  5,521                                      07.80.02.097,020הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתעש מערכות בע"מארנונהרבעון 20201
                  7,020                                      07.80.02.567,020הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז גבים לגשור בע"מסדנארבעון 20201
                  7,020                                      07.80.02.297,020הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאהרבעון 20201
                  6,695                                      52.50.01.047,016מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד תקשורת אקטיבית עבור פרויקט חדרבעון 20201
                  7,001                                      07.80.02.567,001מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מסרט צבעונירבעון 20201
                  7,000                                      07.80.02.297,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג'ון ברייס הדרכה בע"מפיתוח הדרכה - הפקת סרטון רבעון 20201
                  6,543                                      07.80.02.097,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. מבשרת ציוןארנונהרבעון 20201
                  7,000                                      07.80.02.537,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרחבים-המכון לחינוך רב תרבותי ודמו'סדנארבעון 20201
                  7,000                                      07.80.02.047,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןסיכום שנה מרחב יהודהרבעון 20201
                  4,756                                      52.50.01.206,999מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגליהובלהרבעון 20201
                  6,996                                      07.80.02.096,996מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהתקנת מחיצת מז"פ כפר סבארבעון 20201
                  6,982                                      07.80.02.566,982הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמפרולייטכוונותרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.536,950הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאיה בן סעדוןהנחיית רצף הפיתוח מחוז מרכזרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.536,950הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןד"ר לימור שגיאהנחיית רצף הפיתוח מחוז מרכזרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.616,921מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנוערבעון 20201
                     -                                      07.80.02.616,921מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנוערבעון 20201
                  6,959                                      07.80.02.566,918מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאבטחה סיגנט מחוז דרוםרבעון 20201
                  6,798                                      07.80.02.096,798מפ/ מכרז פומביגבריאל ממןתיקון שירותים מטה ימ"ר מרכזרבעון 20201
                  6,735                                      52.50.01.046,750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20201
                  6,580                                      07.80.02.576,750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים עבור פרויקט תשתיות יחידת יואב רבעון 20201
                  6,750                                      52.50.01.206,750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20201
                  6,750                                      52.50.01.206,750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20201
                  6,750                                      52.50.01.206,750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20201
                  6,736                                      52.50.01.206,736מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20201
                  6,260                                      07.80.02.566,720פו/ פטור ועדהד"ר עמוס פרישלינג בע"משירותי חוץ ווטרינריםרבעון 20201
                  6,586                                      07.80.02.096,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. חוף אשקלוןארנונהרבעון 20201
                  6,575                                      07.80.02.566,575מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"משלטי וידאו דיגיטלי 4רבעון 20201
                  6,426                                      07.80.02.096,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. משגבארנונהרבעון 20201
                  6,500                                      07.80.02.566,500הכ / התחייבות כספיתמש' הבריאות גיז' אז' ת"אכפפות עבור קורונהרבעון 20201
                  6,500                                      07.80.02.096,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשדות א.ו.ר פתרונות הדבחיטוי בסיס מנגיף קורונה בבסיס בית נטופהרבעון 20201
                  6,499                                      07.80.02.096,499הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלרוב אזור מסחרי ממילא (1993) בע"חניהרבעון 20201
                  6,499                                      07.80.02.556,499המ/ הצעת מחירדוקס- יעוץ מערכות ביטחון ומתח נמוךיועץ למכרז אבטחת מתח נמוךרבעון 20201
                  6,484                                      07.80.02.556,484פס/ פטור סגן חשבסילבר-נט מערכות מחשביםתחזוקת מערכת לקליטת נתוני בנקיםרבעון 20201
                  6,458                                      07.80.02.096,458הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקסם קרית ספר מכרזיםתחזוקה שנתית למש"ק מודיעין עליתרבעון 20201
                  6,436                                      52.50.01.206,436אא/ אישור אוצרחברת מוטורולההעתקת מבנה מנתיבות למעלה מכמשרבעון 20201
                  6,435                                      07.80.02.566,435הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןידע במדיה הפקות בע"מהרצאהרבעון 20201
                  6,400                                      52.50.01.046,400מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור יומן מחוז דרוםרבעון 20201
                  5,242                                      07.80.02.576,384הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאפדור בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20201
                  1,014                                      07.80.02.536,300הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבר נחום יוסףשירותרבעון 20201
                  3,754                                      07.80.02.096,295מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעהחלפת צנורות 4ראשיים כיבוי אשרבעון 20201
                  6,379                                      07.80.02.566,178מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכי תצוגה רחבים ומרובי כניסותרבעון 20201
                  6,142                                      07.80.02.576,143הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרעום דולפיןסמפכ"לרבעון 20201
                  6,084                                      52.50.01.206,084מפ/ מכרז פומביא.ר.א.ג. בינוי ופיתוחשיפוץ יח' שוק הכרמל רח' קלישר תרבעון 20201
                  6,072                                      52.50.01.206,072מח/ מכרז חשכ"לטלקוד מחשבים בע"ממקרןרבעון 20201
                  6,014                                      07.80.02.576,014מפ/ מכרז פומביב.מ.ט. בין-מרקטינג בעמערכות מבצעיותרבעון 20201
                  6,000                                      07.80.02.536,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהאקדמיה ללשון עבריתהשתלמותרבעון 20201



                  6,000                                      07.80.02.566,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור מערכת כלים שלובים לימרבעון 20201
                  6,000                                      07.80.02.096,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגינון אביעבודות גינון-גיזום עץ שנפל במגב טאבה באילתרבעון 20201
                  6,022                                      07.80.02.565,986מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםנשקרבעון 20201
                  5,967                                      07.80.02.565,967הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מציוד הדפסהרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.565,967מפ/ מכרז פומביא.ע. אל-עם יזמות בע"ממטווחרבעון 20201
                  4,755                                      07.80.02.095,897הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשפיר הנדסה אזרחית וימיתתחזוקת חניון הלאום י-ם. תיק הדיוררבעון 20201
                  5,870                                      52.50.01.205,870מח/ מכרז חשכ"ליניר מערכותמקרן.רבעון 20201
                  5,856                                      07.80.02.575,856מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"משכירת ציודרבעון 20201
                  5,781                                      07.80.02.565,852מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםעב' בינוי אבטחת מתקן הר חומהרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.035,850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעמידר בע"משיפוץ ועדרבעון 20201
                  2,929                                      07.80.02.565,850מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגליפינוי פסולת רקטותרבעון 20201
                  5,850                                      07.80.02.535,850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקאליר הנדסה בעממשאבה לתמיסת ספטולרבעון 20201
                  5,827                                      07.80.02.575,827מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש טאבלטיםרבעון 20201
                  5,774                                      07.80.02.565,774מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מרכש כרטיסים חכמים לבקרת כניסה בלהברבעון 20201
                  5,507                                      07.80.02.135,761מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כ"ררבעון 20201
                  5,703                                      07.80.02.575,746מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש ציוד תקשורת עבור לרשות הגנים הלאומיםרבעון 20201
                  5,744                                      07.80.02.295,745מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שימשונית ושלטרבעון 20201
                  5,679                                      07.80.02.575,720מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ררבעון 20201
                  5,780                                      07.80.02.565,695מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"מאוהלרבעון 20201
                  5,691                                      07.80.02.275,691מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית פאסיביות מכמרבעון 20201
                  5,686                                      07.80.02.575,686פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"מתחזוקת מערכת הודעות קוליותרבעון 20201
                  5,617                                      52.50.01.205,602מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעמיכל כיבוי ללוח חשמל מג"ב איילרבעון 20201
                  5,600                                      07.80.02.535,600פס/ פטור סגן חשבאיגוד המהנדסים לבניה ותשתיותהשתלמותרבעון 20201
                  5,571                                      52.50.01.205,571מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור מגזר ערבי רהטרבעון 20201
                  4,995                                      07.80.02.565,566הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א.ש. מסעדות בע"מארוחת ערב במסעדה עבור משלחת איחוד ארופאירבעון 20201
                  5,567                                      52.50.01.205,500מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20201
                  5,634                                      52.50.01.205,500מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20201
                  5,499                                      07.80.02.565,499מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש עבור יחידת פרשים דרוםרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.615,499הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרפקט חיפה בעמדוושת בלם נשלפת רכב טויוטהרבעון 20201
                  4,813                                      07.80.02.565,499מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגליהעברת רכבים בתוך תחנת בית שמשרבעון 20201
                  5,428                                      07.80.02.275,479מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20201
                  5,464                                      07.80.02.565,464הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס חן גבאי משההדפסת חוברות לפוש חטיבת מבצעיםרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.565,265הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעמכרטיסים מגנטיםרבעון 20201
                  5,265                                      07.80.02.565,265פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"ממחלקת שכר שירות הפעלת מוקדנים מרחוק היערכות לקורונרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.615,203מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודה אוקטביה אמבישיןרבעון 20201
                  5,120                                      07.80.02.095,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית רהטארנונהרבעון 20201
                  5,126                                      52.50.01.205,113מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעמערכות גילוי וכיבוי אש מג"ב לודרבעון 20201
                  5,057                                      07.80.02.515,057מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'עב' תכנון קונסטרוקציה תחנת שלםרבעון 20201
                  4,974                                      52.50.01.205,053מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד תקשורת אקטיבית עבור יחרבעון 20201
                  4,936                                      07.80.02.575,031מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20201
                  4,889                                      07.80.02.705,001פו/ פטור ועדהסיגמא טקתחזוקת אוזניותרבעון 20201
                  1,791                                      07.80.02.705,001פו/ פטור ועדהסיגמא טקתיקון ותחזוקת אוזניותרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדאון ווינד בע"מיום הפעלה 2 מטיסיםרבעון 20201
                  4,858                                      07.80.02.095,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותיים כימיים מחוז תרבעון 20201
                  1,724                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסקופ הפקות אילתמילוי CO2 אזור אילתרבעון 20201
                  4,990                                      07.80.02.095,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית נשרארנונהרבעון 20201
                  4,090                                      07.80.02.035,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמפעלי בורסת היהלומיםועד ביתרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקסם הדמיותסרט הדמיהרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.555,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלפא מסופים ומדפסותתיקון סורקיםרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.095,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצידון שרותי הסקהפירוק והרכבת משאבת סחרוררבעון 20201
                  4,620                                      07.80.02.045,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרשות שדות התעופההסעדהרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמסבירן קוליסדנארבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןר.ד.פלד פיתוח וייצור בעשיפור מזוודותרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדקלה חייםיוהל"ןרבעון 20201
                  2,949                                      07.80.02.135,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפורצי המנעולים בע"ם תיקון צלנדרים ומנעולים לשנת רבעון 20201
                  5,049                                      07.80.02.565,000מפ/ מכרז פומבימכמש אלקטרוניקה ומעגליםתיקוני מצלמותרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמידבר 19הרצאהרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג'ון ברייס הדרכה בע"מפיתוח הדרכה  קובץ אפליקטיבירבעון 20201
                  4,172                                      07.80.02.535,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןשירות מטווחים - יחידות ותחנות מחוז חוףרבעון 20201
                  4,932                                      07.80.02.135,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאברבנאל אהרוןתיקון קלנועיתרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז הפרחים בסיטונאותזרים ועציצים - מחוז חוףרבעון 20201
                     468                                      07.80.02.135,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוסך "רוממה" ירושלים(שרון עמליה)חריטת תוף בלם שיפוץ סנדלי בלםרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.555,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעידן מחשביםעדכון מערכת תלת מימדרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדנה פרגהרצאהרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאיר רוט בעמבית הדקיםרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיזרעאלי רוןשכפול מפתחות בונקררבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.705,000פו/ פטור ועדהקונטרופ טכנולוגיותתחזוקה וחלפים - קונטרופרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.095,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלעד לוי גיזום עציםעבודות גינון וגיזום עצים מסוכנים שחלקם קרובים לכבלרבעון 20201
                  4,928                                      07.80.02.535,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןשירות מטווחים - יחידות ותחנות מחוז חוףרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטרמל ביקון בע'מפנסרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.535,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקהקורס CPMרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעידן מחשביםתחזוקהרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשייד פרו בע"מאח"מרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.615,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתורן מסטבוים תעשיות מתכת בע"ממוט גרירהרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.615,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתורן מסטבוים תעשיות מתכת בע"מייצור משולש גרירהרבעון 20201
                  4,446                                      52.50.01.205,000מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותתכנון טיחות סיגנט-פרויקטי ביוב ותשתיותרבעון 20201
                  4,999                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאפגרייד קונסולטינג בע"ממערכת ניהול ובקרה של ביקורת מטבחיםרבעון 20201
                     882                                      07.80.02.045,000פו/ פטור ועדהרשות שדות התעופהכלכלהרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.535,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנגישות ישראלהדרכת שוטריםרבעון 20201
                  5,000                                      07.80.02.535,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמישל שטיין טיר בע"מ הכשרה תקשורתיתרבעון 20201
                  4,999                                      07.80.02.384,999מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלהרבעון 20201
                  4,999                                      07.80.02.094,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרון הדברה ירוקה בע"מניתור מזיקים ותיקנים בבסיסי מגרבעון 20201
                  4,999                                      07.80.02.564,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטל רביבקולר אלקטרונירבעון 20201
                  4,999                                      07.80.02.574,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרפוס פרינטאחמרבעון 20201
                  4,999                                      07.80.02.564,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרז אספקת ציוד וחומריםקונוסים, סרט תיחום זירה, נצנץ סימוןרבעון 20201
                  4,999                                      07.80.02.564,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסורס אוף סאונד בע"ממערכת שמערבעון 20201
                  4,999                                      07.80.02.094,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארגנטולס בע"מטיפול בגנרטורים תקולים באזור הדרוםרבעון 20201
                  4,999                                      07.80.02.554,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסורס אוף סאונד בע"מתיקון ערכות קשררבעון 20201
                  4,999                                      07.80.02.554,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"ממארז לקשררבעון 20201
                     -                                      07.80.02.564,998מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשרותים כימיים מאבטחי מאויימים רבעון 20201
                  4,996                                      07.80.02.564,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלד ישראל סוכנויותציין לאקדחרבעון 20201
                  4,996                                      07.80.02.564,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדליטקסתחזוקת אפודיםרבעון 20201
                  4,996                                      07.80.02.534,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאקו צ'ק בע"מניטור סביבתירבעון 20201



                  4,996                                      07.80.02.564,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגינדי מוצרי אריזהכפפותרבעון 20201
                  4,995                                      52.50.01.204,995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלגי שרוןתשלום דמי הקמה עבור היתר בניה מרחב שרוןרבעון 20201
                  4,995                                      07.80.02.564,995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשיווק הצפון מ.מ צפוןחומר חיטוי לידייםרבעון 20201
                  4,995                                      07.80.02.094,995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכנו רוני בע"מהתקנת דודי שמש בבסיס גן נררבעון 20201
                  4,991                                      07.80.02.034,991הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשה חדיף נכסים שותפות משביר 2005חניות לתובעיםרבעון 20201
                  4,991                                      07.80.02.294,991מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדריםרבעון 20201
                  4,989                                      07.80.02.534,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואיציוד מיגוןרבעון 20201
                  4,989                                      07.80.02.564,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי.גיל. כרמל בע"מסוללות ליתיוםרבעון 20201
                  4,988                                      07.80.02.564,988הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאינטרכל הכל לביתשעון סופר לאחוררבעון 20201
                  4,988                                      07.80.02.574,988הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפל-רם ציוד ומערכות שתיה בע"מניקוי אבנית - מתקני גלישהרבעון 20201
                  4,984                                      07.80.02.564,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגיטלמן ויקטוריהממצאי מחקררבעון 20201
                  4,981                                      07.80.02.094,981הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצור הדברהטיפול בהרחקת יונים משמר איילוןרבעון 20201
                  4,154                                      07.80.02.094,981הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן יורם /אילנההדברה רמת דודרבעון 20201
                  4,981                                      07.80.02.564,981הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאון 2000 שיווק מוצרי ניקיון בע"מרכש דחוף מטליות חיטוירבעון 20201
                  4,979                                      07.80.02.564,979הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגיבלי נתנאל (אילוף כלבים "בהירות ואסדנא עבור בע"חרבעון 20201
                  4,975                                      07.80.02.274,975מכרז בט"פתים נטקוםונדליזםרבעון 20201
                  4,973                                      07.80.02.574,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"ממדבקותרבעון 20201
                  4,973                                      07.80.02.564,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמעעבדה האוניברסיטאית לתחבורה בעבדיקת רכב לאחר תאונות דרכיםרבעון 20201
                  4,973                                      07.80.02.294,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבן עמי דודכרוז למכירה פומביתרבעון 20201
                  4,973                                      07.80.02.294,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדוד צמיר בע"מטפסיםרבעון 20201
                  4,973                                      07.80.02.294,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשה אשכנזי-בית המאפה של משהכיבוד מרכזי הערכהרבעון 20201
                  4,973                                      07.80.02.564,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקול אשיראילוף סוסרבעון 20201
                  4,973                                      07.80.02.574,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוירטויוהל"ןרבעון 20201
                  4,973                                      07.80.02.564,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתאר אידיאל קונספטסמשקפתרבעון 20201
                  4,973                                      07.80.02.094,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן יורם /אילנההדברהרבעון 20201
                  4,973                                      07.80.02.574,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.כהן אלקטרוניקהכבל 3.5-3.5  1.5 מטררבעון 20201
                  4,967                                      07.80.02.564,967הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפישר תעשיות פרמצבטיות בע"מחומר חיטוי לידייםרבעון 20201
                  4,961                                      07.80.02.574,961הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטלרז ל.א יבוא ושיווקלוחות ושושנות לדגליםרבעון 20201
                  4,961                                      07.80.02.564,961הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס נקודהכרזות בטיחותרבעון 20201
                  4,955                                      07.80.02.564,954הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"ממדבקותרבעון 20201
                  2,736                                      07.80.02.574,952מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כ"ר אח"מ מחוז צפון שנתירבעון 20201
                  4,949                                      07.80.02.564,950הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשירותי הדפסה כל בע"מהדפסה על קאפהרבעון 20201
                  4,949                                      07.80.02.574,949מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשוקרה לפורשי אטו"ברבעון 20201
                  4,949                                      07.80.02.564,949הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטלרז ל.א יבוא ושיווקרכש בקבוקונים למילוי אלכוגרבעון 20201
                  4,946                                      07.80.02.564,946הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי אל מדי מרקט בע"מתרופות וטרינריות+ ציוד וטרינרירבעון 20201
                  4,730                                      07.80.02.534,942הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפישר תעשיות פרמצבטיות בע"מאלכוג'ל - חיטוי לידייםרבעון 20201
                  4,940                                      07.80.02.384,940הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א.א. אבירם בע"מניקיון בחירות 2020 מחוז מרכזרבעון 20201
                  4,929                                      07.80.02.294,929מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקדיסק או קי כולל חומרים לפורשיםרבעון 20201
                  4,081                                      07.80.02.574,914מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מהסעים פרוייקט מילהרבעון 20201
                  4,914                                      07.80.02.294,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעידן פפיארהרצאהרבעון 20201
                  4,914                                      07.80.02.574,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבנשטיין דבורה סוזנהפרויקט הדרכה-תרגום ועריכת מתוכן מאנגלית לעבריתרבעון 20201
                  4,914                                      07.80.02.294,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרופ' משה אלמגור טיקוצקיהשתלמות מקצועיתרבעון 20201
                  4,914                                      07.80.02.094,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברמד-אגודה שיתופית חקלאית בע"מקריאת שירות לטכנאי לתיקון ברמרבעון 20201
                  4,914                                      07.80.02.534,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןידע במדיה הפקות בע"מהרצאהרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.564,914פו/ פטור ועדהצוויביל רםשירותים וטרינריםרבעון 20201
                  4,195                                      07.80.02.564,914פו/ פטור ועדהטיפול נמרץ וטרינרי בע"משירותים וטרינריםרבעון 20201
                  4,885                                      07.80.02.554,914מפ/ מכרז פומביאל סייט בע"מתחזוקת מערכת שידור וידאורבעון 20201
                  4,914                                      07.80.02.564,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיש יחסי עבודה בע"מייעוץ בטיחות חירום - בנושאי החיטוירבעון 20201
                  2,100                                      07.80.02.294,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאגודה ישראלית לפסיכומטריקההשתלמות מקצועיתרבעון 20201
                  4,900                                      07.80.02.564,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאגודה לבריאות הציבורשרוך אבטחת מק פורקרבעון 20201
                  4,898                                      07.80.02.564,898הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדינמיק סיסטמס בע"ממשקפי ירי למומרבעון 20201
                  4,891                                      07.80.02.564,891הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןע.ה אייל שיווק ומסחר בע"מארון בטיחות לחומצות וחבית הנצלהרבעון 20201
                  4,899                                      07.80.02.544,889מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)עמדות הנצחהרבעון 20201
                  4,668                                      07.80.02.094,867הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכניקה שרות-יוסיתיקון גנרטורים לפי שעותרבעון 20201
                  4,856                                      07.80.02.094,856הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשלושה מדבירים חמיס ציון אלוןהדברה אגף התנועה 2020רבעון 20201
                  4,850                                      07.80.02.564,850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסילבר שדוו' אדבנסד סיקתיקון מכולת ירירבעון 20201
                  4,830                                      07.80.02.294,830הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהאוניברסיטה הפתוחהכנס הדרכה-האדם הלומד בעידן הטכנולוגירבעון 20201
                  4,823                                      52.50.01.204,823מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                  4,809                                      07.80.02.294,809הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיצוב עיסקי בע"מרכש - למידה מרחוק -  מחלקת פיתוח הדרכה רבעון 20201
                  4,625                                      52.50.01.204,800מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20201
                  4,800                                      07.80.02.384,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסנופר יבוא יצוא ושיווק (2006) בע"מטונריםרבעון 20201
                  4,799                                      52.50.01.204,799מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                  4,799                                      07.80.02.574,797הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבראון רןסדנא נערי מילה טלמון מוביל מאיר בן דודרבעון 20201
                  4,797                                      07.80.02.554,797הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממורקס טלקס (ישראל) בע"מתשלום הצמדהרבעון 20201
                  4,797                                      07.80.02.564,797מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20201
                  4,773                                      07.80.02.294,797מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותיים כימיים 2 יחרבעון 20201
                  4,791                                      07.80.02.564,791הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלא סוסאיזיבוט ופד למנעל סוסרבעון 20201
                  4,791                                      07.80.02.554,791הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאברהם חליבה - שלטים שישילוט עבור בית אטו"ברבעון 20201
                  4,783                                      07.80.02.564,783הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלפידות ציוד ייעודי בע"מחבלים ורתמהרבעון 20201
                  4,741                                      07.80.02.094,750מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)הדבקת מדבקה על לוקובונדרבעון 20201
                  4,746                                      07.80.02.564,746הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבי.טו.בי. (ברטוב) שיווקשמיכת מילוט ליח"צרבעון 20201
                  4,734                                      07.80.02.294,734הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמייז גלובל קולסוטניגסופרויז'ןרבעון 20201
                  4,727                                      07.80.02.044,727הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרונט ליין לציודמדיםרבעון 20201
                  4,687                                      07.80.02.554,687הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי.אס.סי.באז.בעמתיקון מערכת פאלירבעון 20201
                  4,682                                      07.80.02.574,682הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיי פרינטעיצוב קירותרבעון 20201
                  4,680                                      07.80.02.564,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפגסוס-בר קרולינה הילדהרצועת נוהג לכלברבעון 20201
                  4,680                                      07.80.02.564,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאפי פרינט בע"מהדפסת תעודות ותק למתנדביםרבעון 20201
                  4,680                                      07.80.02.534,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדורית עוזיאלהרצאהרבעון 20201
                  4,680                                      07.80.02.574,680מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסמל מרחב חדשרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.574,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאפיםכיבודרבעון 20201
                  4,680                                      07.80.02.574,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכון עדי דרייב בע"מיוהל"ןרבעון 20201
                  4,680                                      07.80.02.564,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןד.פ. המרכז הישראלי לשילוטקאפותרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.614,670מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 6 קיה פיקנטורבעון 20201
                     -                                      07.80.02.614,670מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 6 קיהרבעון 20201
                  4,570                                      52.50.01.204,658מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותעבור מגזר ערבי רהטרבעון 20201
                  4,650                                      07.80.02.564,650הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחמד לחי מזון וציוד בעמפינים לפרסהרבעון 20201
                  4,782                                      07.80.02.564,633מפ/ מכרז פומביביו אינסטרומנט בעמפלס דיגיטלי למשקל עומס גלגלרבעון 20201
                  4,623                                      07.80.02.564,623הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקאריל שיווק בינלאומי בע"מפנס וציין לייזררבעון 20201
                  4,622                                      07.80.02.384,622הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסי.טי.וי. מדיה ישראל בע"מריטיינררבעון 20201
                     -                                      07.80.02.614,615מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן C4רבעון 20201
                  4,600                                      07.80.02.294,600מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלהרבעון 20201
                  4,560                                      07.80.02.094,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. מסעדהארנונהרבעון 20201
                  2,300                                      07.80.02.534,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית מורשה בירושליםהשתלמותרבעון 20201



                  4,600                                      07.80.02.564,600הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרארוןרבעון 20201
                  4,598                                      07.80.02.564,598הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבשביל הרוכבים בע"מאוכף ושקיים קורדורהרבעון 20201
                  4,649                                      07.80.02.574,567מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון עבור תחנת כנא צפוןרבעון 20201
                  4,563                                      07.80.02.534,563מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקפולדריםרבעון 20201
                  4,545                                      07.80.02.574,545מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורותרבעון 20201
                  4,540                                      07.80.02.564,540הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוקסוסביוטין לסוסרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.564,517הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסברס יזמות וייצוג בע"מפעילות תיאטרלית במסגרת סדנת שירות לקקצרבעון 20201
                  4,500                                      07.80.02.564,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמכון לחקר הרכב בע"מבדיקת רכב לאחר ת.ד.רבעון 20201
                  4,500                                      07.80.02.564,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמכון לחקר הרכב בע"מבדיקת רכב לאחר תאונות דרכיםרבעון 20201
                  4,500                                      07.80.02.564,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמכון לחקר הרכב בע"מבדיקת רכב לאחר ת.ד.רבעון 20201
                  3,000                                      07.80.02.704,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהחברה הכלכלית חבל ים המלח בע"מפעילות במנחתרבעון 20201
                  4,415                                      07.80.02.094,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. מגילות ים המלחארנונהרבעון 20201
                  4,500                                      07.80.02.564,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמרכז למורשת המודיעיןשימוש במתקןרבעון 20201
                  4,500                                      07.80.02.094,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרמי בן ישי הנדסת חשמל בעמבדיקת מהנדס לגנראטור ולוחות חשמל במגרבעון 20201
                  4,495                                      07.80.02.574,495הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז קנדהסדנא נערי מילה עכו עמוס לב רןרבעון 20201
                  4,493                                      07.80.02.564,493הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכון הדר ת"ארצף הפיתוח מחוז מרכז - ערכות כשריםרבעון 20201
                  4,493                                      07.80.02.564,493הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמפרולייטמכשיר איפוסרבעון 20201
                  3,468                                      07.80.02.574,488הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ד.אדרנלין בע"מסדנא לנערי מילה בני גרינהיים יבנהרבעון 20201
                  4,482                                      07.80.02.094,482מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20201
                  4,423                                      07.80.02.564,423הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארט לוגו בע"מתג זיהוי-עבור המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשתרבעון 20201
                  4,423                                      07.80.02.564,423הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטים ציוד טלויזיהאוזניותרבעון 20201
                  4,417                                      07.80.02.564,417הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרם ציוד לבעלי חיים בע"משרתות ואת אלומניוםרבעון 20201
                  4,413                                      07.80.02.534,413הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרותם און ו/או נפךרצף הפיתוח מחוז מרכז - סדנת אאוטדוררבעון 20201
                  4,336                                      07.80.02.094,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. קרית טבעוןארנונהרבעון 20201
                  4,400                                      07.80.02.534,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז יצחק רבין לחקרימי עיוןרבעון 20201
                  4,388                                      07.80.02.564,388המ/ הצעת מחיראחזקות בעמ EMSLחליפת הסוואהרבעון 20201
                     735                                      07.80.02.564,385מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"משירותי תרגום עוקברבעון 20201
                  4,403                                      52.50.01.204,383מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאבטחה תחנת שפט ירושליםרבעון 20201
                  4,583                                      07.80.02.564,382פו/ פטור ועדהQUODATA GMBHמבחני מיומנותרבעון 20201
                  4,376                                      07.80.02.564,376מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתסיור לימודי מתפ"ארבעון 20201
                  4,376                                      07.80.02.564,376הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקרונוס צילומי אוויר בע"מסוללות ומטענים לרחפניםרבעון 20201
                  4,420                                      07.80.02.564,368מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20201
                  4,227                                      52.50.01.044,350מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20201
                  4,329                                      07.80.02.274,335מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלהחלפת עמוד תאורה שעומד ליפול בבהרבעון 20201
                  4,329                                      07.80.02.574,329מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מסמפכ"לרבעון 20201
                  4,310                                      07.80.02.564,310מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהניבלרים ומברשות צבערבעון 20201
                  4,303                                      07.80.02.574,303הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןערן אולניקסדנהרבעון 20201
                  2,129                                      07.80.02.294,259הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקייטרינג בטוב טעם-ניר דהןהסעדה במרכז מיוןרבעון 20201
                  4,231                                      07.80.02.574,246מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כלי רכב/ מחוז חוףרבעון 20201
                  4,246                                      07.80.02.564,246הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמתי  בעמרצועת בד וקולר דוקרנירבעון 20201
                  4,236                                      07.80.02.094,236מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעבודת חשמל במטה מג"ב + רבעון 20201
                  4,223                                      07.80.02.094,223מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכישת כלי עבודה חשמלאיים לצורך ביצוע עבודות תחזוקהרבעון 20201
                  4,212                                      07.80.02.564,212הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאיפורם בע"מתיק חורף לסייררבעון 20201
                  4,212                                      07.80.02.564,212הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטמבור - סייקלין בע"מתחזוקת מכונות כלי תקיפהרבעון 20201
                  4,187                                      07.80.02.564,212מפ/ מכרז פומביאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מברכיות ליס"מרבעון 20201
                  4,212                                      07.80.02.564,212הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארומיד קשר אלחוטי בע"ממקמ"ש נישא+ נייד אנלוגירבעון 20201
                  4,200                                      07.80.02.094,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוי יוסי עבודה נעימהתיקון כלי עבודה חשמלאיים בבהרבעון 20201
                  4,200                                      07.80.02.564,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסינימטק ירושליםשכירת אולםרבעון 20201
                  3,932                                      07.80.02.574,200מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20201
                  4,199                                      52.50.01.204,199מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                  4,216                                      52.50.01.204,198מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקת מוצרי צ'ק פוינט עבור הצטיידות תחנת גלירבעון 20201
                  4,190                                      52.50.01.044,190מח/ מכרז חשכ"לאי וי קום בע"ממקרניםרבעון 20201
                  4,180                                      07.80.02.574,180הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהוהדפסת שילוטרבעון 20201
                  4,165                                      07.80.02.574,165הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ב. פתרונות שינועתיקון עגלת משטחיםרבעון 20201
                  4,120                                      07.80.02.384,120אא/ אישור אוצרא.א.א. אבירם בע"מנקיון מחוז ת"ארבעון 20201
                  3,572                                      07.80.02.964,120מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"מהיסעיםרבעון 20201
                  4,106                                      07.80.02.574,106הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןק.ש.מ. שיווק ונופשסדנא אסטרטגיתרבעון 20201
                  4,000                                      07.80.02.294,100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקפית בגן2008 בע"מארוחהרבעון 20201
                  4,372                                      07.80.02.574,095מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהסעים פרוייקט מילהרבעון 20201
                  2,111                                      07.80.02.574,095מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהסעים פרוייקט מילהרבעון 20201
                  4,095                                      07.80.02.534,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מסדנאותרבעון 20201
                  4,095                                      07.80.02.534,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג. צ שדות ישראל בע"מהדרכהרבעון 20201
                  4,095                                      07.80.02.574,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיברצף הפיתוח מחוז מרכז -מחברותרבעון 20201
                  4,095                                      07.80.02.564,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדורית עוזיאלהרצאהרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.574,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתיאטרון פלייבק - נבט דניסדנא רלש רעשקרבעון 20201
                  4,095                                      07.80.02.294,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדורית עוזיאלהרצאהרבעון 20201
                  3,628                                      07.80.02.564,083מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממזפ ט"א מטאר י-םרבעון 20201
                  4,080                                      07.80.02.564,080מפ/ מכרז פומבינורת איסט טכנולוגיות בע"ממשקפי מגןרבעון 20201
                  3,978                                      07.80.02.094,055מש/ מכרז שב"ססופרגז חברה ישראליתחיבור גלאי גז במטה מג"ברבעון 20201
                  3,785                                      52.50.01.204,050מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20201
                  4,037                                      07.80.02.534,037הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאקו צ'ק בע"מניטור סביבתי חוזר- מצודה ארציתרבעון 20201
                  4,036                                      52.50.01.204,037מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                  4,003                                      07.80.02.574,003הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכנידוביןרבעון 20201
                  4,001                                      07.80.02.544,001מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקשי ליתומי בר מצווהרבעון 20201
                  4,000                                      52.50.01.204,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                  4,000                                      52.50.01.204,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                  4,000                                      52.50.01.204,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                  4,000                                      52.50.01.204,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                  3,978                                      07.80.02.704,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמגידו תעופה בע"מפעילות במנחתרבעון 20201
                  3,999                                      07.80.02.294,000מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלהרבעון 20201
                  4,000                                      07.80.02.094,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמזרחי יוסףהדברות במחוז י"םרבעון 20201
                  4,000                                      07.80.02.574,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהולמס פלייס אינטרנשיונליום בריאות -את"ל מרכזרבעון 20201
                  4,000                                      07.80.02.574,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזיק-אור מוצרי חשמלרכש רדיאטוריםרבעון 20201
                  3,600                                      07.80.02.574,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.ר.ב.ה ברכה בבירה בע"מאירוע פרידה לרגל פרישה מנצרבעון 20201
                  3,296                                      07.80.02.094,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית יקנעם עיליתארנונהרבעון 20201
                  3,229                                      07.80.02.534,000מפ/ מכרז פומביקרונוס צילומי אוויר בע"מהדרכה עיוני כטב"מרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.534,000מפ/ מכרז פומביקרונוס צילומי אוויר בע"מהדרכה מרץ 2020רבעון 20201
                  3,910                                      52.50.01.204,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20201
                  4,000                                      07.80.02.564,000מש/ מכרז שב"סתריסי רפימחיצות פוליקרבונט במשל"ט שרבעון 20201
                  3,999                                      52.50.01.203,999מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                  3,986                                      07.80.02.563,986הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחרמון מעבדות בע"מכיול מד קרינהרבעון 20201
                  3,980                                      07.80.02.613,980הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכנו אבימפתח גלגלים וסוללהרבעון 20201
                  3,978                                      07.80.02.573,978מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"משובריםרבעון 20201



                  3,978                                      07.80.02.563,978הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדריקס קום בע"מייעוץ בטיחות במכללהרבעון 20201
                  3,966                                      07.80.02.563,966הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגיל-קארניווטרבעון 20201
                  3,960                                      07.80.02.563,960הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמילר הוצאת ספרים בע"מספרי תהיליםרבעון 20201
                  3,955                                      07.80.02.563,955מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20201
                  3,218                                      07.80.02.533,920הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבריאות וגיהות תעסוקתית בע"מניטור סביבתירבעון 20201
                  3,920                                      07.80.02.563,920הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתאר אידיאל קונספטסמשקפי מגן בליסטירבעון 20201
                  3,900                                      07.80.02.573,900מפ/ מכרז פומביפרלינה - שקד עינתתשורותרבעון 20201
                  3,873                                      07.80.02.133,873מפ/ מכרז פומביעוז בת גלים בע"מתחזוקת מכונת שטיפה לרכב מסוג רבעון 20201
                  3,870                                      07.80.02.553,870הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןט.ק.א. טכנולוגיה בע"מסקר סיכונים בחוליית תרניםרבעון 20201
                  3,869                                      07.80.02.133,869הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסונול אי וי איי פתרונות לרכב חשמליאספקה והתקנת עמדת טעינה לרכב חשמלירבעון 20201
                  3,861                                      07.80.02.533,861הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסברס יזמות וייצוג בע"מפעילות תיאטרלית במסגרת סדנת שירות לקקצרבעון 20201
                  3,841                                      07.80.02.573,841הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוי ציון - מטעמי ציון יוהלןרבעון 20201
                  3,841                                      07.80.02.573,841הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוי ציון - מטעמי ציון יוהלןרבעון 20201
                  3,812                                      07.80.02.573,812הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20201
                  3,793                                      07.80.02.563,793הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשלום אברהם/אבי תכנוןארון תרופותרבעון 20201
                  3,790                                      07.80.02.533,791מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווח מתנדביםרבעון 20201
                  3,791                                      07.80.02.563,791הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפ.א.ב. ייצור וייבואמסילת אלומיניוםרבעון 20201
                  3,763                                      52.50.01.203,763מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"מרכש שעוני נוכחותרבעון 20201
                  1,319                                      07.80.02.563,760הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןUBR ENTERPRISESתיק משטרהרבעון 20201
                  3,754                                      07.80.02.563,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מתחזוקת סורקיםרבעון 20201
                  3,750                                      52.50.01.043,750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                  3,744                                      07.80.02.543,744הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםהדפסת אגרת למשפחות שכולותרבעון 20201
                  3,744                                      07.80.02.093,744הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיסקרוביץ בע"מהחלפת דלת זכוכית שנשברה עבור מחוז ירבעון 20201
                  3,766                                      07.80.02.273,743מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מנזק שער אחורי תחנת פתח תקווהרבעון 20201
                  3,700                                      07.80.02.293,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןההסתדרות הציונית העולמיVAFR, FH,Vרבעון 20201
                  3,592                                      07.80.02.563,700מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מאוטובוס עבור משלחת איחוד אירופאירבעון 20201
                  3,680                                      07.80.02.563,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרב פח בעמקופסאות אימוןרבעון 20201
                  3,587                                      07.80.02.573,664מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקה למוצר NACרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.293,664מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורהרבעון 20201
                  3,615                                      07.80.02.563,615הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחמד לחי מזון וציוד בעממתג לסורבעון 20201
                  3,565                                      07.80.02.093,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית טירת כרמלארנונהרבעון 20201
                  3,222                                      07.80.02.563,600מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מפינוי ארכיון מרחב איילוןרבעון 20201
                  3,600                                      52.50.01.203,600מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור שיטור ימי כנרתרבעון 20201
                  1,424                                      07.80.02.133,600מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כ"ררבעון 20201
                  3,599                                      52.50.01.203,600מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מצילום קו ביוב- יח' סלערבעון 20201
                  3,594                                      52.50.01.203,594מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                  3,588                                      07.80.02.093,588מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלהרבעון 20201
                  3,393                                      07.80.02.563,580הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרפיד אימג' בע"מטכנאירבעון 20201
                  3,580                                      07.80.02.563,580הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוקסוסקובן רשת נגד זבוביםרבעון 20201
                  3,561                                      07.80.02.563,569מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלטי לוקובונדרבעון 20201
                  3,553                                      07.80.02.533,553הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיי.בי.אסהדרכהרבעון 20201
                  3,542                                      07.80.02.573,542הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהאקדמיה הישראלית לקולנוע וטלויזיה.סדנארבעון 20201
                  3,535                                      07.80.02.563,535מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהפטישון נטענןרבעון 20201
                  2,691                                      07.80.02.293,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרימונים מגדים בע"מ}קפה רימון}ארוחהרבעון 20201
                  3,510                                      07.80.02.563,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוכד השפלהאחות אילמת וארון תרופותרבעון 20201
                  3,510                                      07.80.02.563,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדודו הולצמןהרצאהרבעון 20201
                  3,510                                      07.80.02.563,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאו.אס.אס טארגט בע"מהעתקת כספתרבעון 20201
                  3,510                                      07.80.02.563,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאגנוס הנדסה ואחזקה בעמכיול מד ספיקהרבעון 20201
                  3,510                                      07.80.02.533,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנחם אורי דנ-אלהרצאה מקצועית בתחום השירות לכנס יחידהרבעון 20201
                  3,510                                      07.80.02.573,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאורטל ניהול ידעשירותי ייעוץרבעון 20201
                  1,170                                      07.80.02.293,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמתודיקה  למידה אפקטיביתסדנת למידה מרחוק- מחלקת פיתוח הדרכהרבעון 20201
                  3,510                                      07.80.02.533,510פו/ פטור ועדהחובשים הדרכות ושירותי רפואה בע"מקורונה- מד חום ללא מגע לבקשת קרפררבעון 20201
                  3,510                                      07.80.02.563,510מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקפנקסרבעון 20201
                  4,713                                      07.80.02.563,507מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווחיםרבעון 20201
                  1,088                                      07.80.02.093,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית תל אביב יפופינוי אשפהרבעון 20201
                  3,440                                      07.80.02.563,500מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימים עבור מסצע פני עתיד רבעון 20201
                  3,500                                      07.80.02.573,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרטורנו ע.ר.סדנא לנערי מילה כפר יונה אלכסנדר זינגר רבעון 20201
                  3,500                                      07.80.02.563,500מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםעב' תשתיות להנחת בוטקה מרבעון 20201
                  3,347                                      07.80.02.273,500מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"ממשאית לביעור חומר ארכיוןרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.293,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעופר חב לרכב בעמהדרכת אופנוע שטחרבעון 20201
                  3,487                                      07.80.02.563,487הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאון 2000 שיווק מוצרי ניקיון בע"מחומרי חיטוירבעון 20201
                  3,464                                      07.80.02.563,464מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מרכש כרטיסים חכמים לבקרת כניסה בלהברבעון 20201
                  3,443                                      07.80.02.563,443מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולה אביזרי שמערבעון 20201
                  3,422                                      07.80.02.533,422הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוי יואב שירותי ייעוץ ניהולירצף הפיתוח מחוז מרכז -שאלוניםרבעון 20201
                  3,416                                      07.80.02.543,416הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםשירותי הדפסהרבעון 20201
                  3,400                                      07.80.02.573,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכון ון ליר בירושלים יוהלןרבעון 20201
                  3,387                                      07.80.02.563,387מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםתיק נשיאה למצלמהרבעון 20201
                  3,372                                      07.80.02.563,372מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלעב' יעוץ ודו"ח בטיחות בית שמש זיהוירבעון 20201
                  3,368                                      52.50.01.203,368מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20201
                  3,368                                      07.80.02.563,368הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלי לוימתקן האכלה לכלברבעון 20201
                  3,335                                      07.80.02.563,335הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיו די אס אינטרנשיונל בעתיקון עגלת משטחיםרבעון 20201
                     -                                      52.50.01.203,335מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפרוק תחנת נתיבותרבעון 20201
                  3,292                                      07.80.02.293,292הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוי ציון - מטעמי ציוןארוחהרבעון 20201
                  3,276                                      07.80.02.563,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסליל המנוע בע"מתיקון מנוע דיזל למחולל ימירבעון 20201
                  3,276                                      07.80.02.573,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמור מערכות תקשורת בע"מקופסארבעון 20201
                  3,272                                      52.50.01.203,272מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"מרכש שעוני נוכחותרבעון 20201
                  3,218                                      07.80.02.533,218הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעוזי רביהרצאהרבעון 20201
                  3,218                                      07.80.02.573,218הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלסיכת חטיבהרבעון 20201
                  3,217                                      07.80.02.573,218הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברקום שיווק והפצה בע"ממצלמותרבעון 20201
                  3,189                                      07.80.02.133,189מפ/ מכרז פומביעוז בת גלים בע"מתחזוקת מכונת שטיפה לרכב מסוג רבעון 20201
                  3,159                                      07.80.02.563,159הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מלוחיתרבעון 20201
                  3,159                                      07.80.02.093,159הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא. נועם פרוייקטיםגיזום ניקיון וגינוןרבעון 20201
                  3,075                                      52.50.01.203,140מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקה למוצר NACרבעון 20201
                  3,136                                      07.80.02.563,136מפ/ מכרז פומביאג'ילייט ארגונומיה (אי. בי) בע"מכפפוץ טקטיותרבעון 20201
                  3,100                                      07.80.02.563,100פו/ פטור ועדהאלמוג שירותי יעוץייעוץ לבלוני גזרבעון 20201
                  3,095                                      07.80.02.563,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלפא מסופים ומדפסותדיו למנמרריםרבעון 20201
                  3,090                                      07.80.02.563,090הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמור יעקבסדנאת עמידה בתנאי לחץרבעון 20201
                  3,089                                      07.80.02.563,089הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשיא - און חשמלתיקון מנועי רובוטיםרבעון 20201
                  3,087                                      07.80.02.573,086מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                  2,144                                      07.80.02.573,041הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוזיאון הילדים-חולוןסדנא לנערי מילה כפר קאסםרבעון 20201
                  3,036                                      52.50.01.203,036מח/ מכרז חשכ"לטלקוד מחשבים בע"ממקרניםרבעון 20201
                  3,061                                      07.80.02.293,030מפ/ מכרז פומבימ.ל. שירותי כביסה בע"מכביסהרבעון 20201
                  3,030                                      07.80.02.563,030פו/ פטור ועדהפרצוב א.ד.י בע"מזמם מתכת לכלב תקיפהרבעון 20201



                  3,004                                      07.80.02.573,004הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןריבלין סוכנויות בע"מסמפכ"לרבעון 20201
                  3,000                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאורי גדס אילניסדנא לנערי מילה דולב מוביל בן דוד מאיררבעון 20201
                  2,926                                      52.50.01.043,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20201
                  2,786                                      52.50.01.203,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20201
                  3,000                                      07.80.02.573,000המ/ הצעת מחיררועי מלכה יוהלןרבעון 20201
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנטפילד 1983 בע"מייצוא חליפות מיגוןרבעון 20201
                  3,000                                      07.80.02.543,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאביבה אפל רוזנטלסדנת פלייבקרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.293,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלדעת הדרכות ויזמות בע"מסדנארבעון 20201
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבשמי ורד/דה פרייר.בוריום נגד החלקהרבעון 20201
                     266                                      07.80.02.573,000מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"מהיסעיםרבעון 20201
                  2,333                                      07.80.02.573,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירות רכבים מחצית ראשונהרבעון 20201
                  3,000                                      07.80.02.093,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעצי הורדים בע"מעבודות גינוןרבעון 20201
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחגור בעמבד קורדורה לתפירהרבעון 20201
                  2,868                                      07.80.02.093,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותיים כימיים מטה מחוז שרבעון 20201
                  1,190                                      07.80.02.533,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז מורשת לחסידי אומות העולםהדרכהרבעון 20201
                     -                                      52.50.01.203,000מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משירותי הסעות לשנת 2020רבעון 20201
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאייבי ריתוכיםעבודות ריתוך לרובוטרבעון 20201
                  2,800                                      07.80.02.533,000פו/ פטור ועדהטופ אתגרים (2013) אילתמטווחיםרבעון 20201
                  3,000                                      07.80.02.613,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתורן מסטבוים תעשיות מתכת בע"מעבודות מסגרותרבעון 20201
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבי.טי.אס אספקת רכיבים בע"מארגז נשיאה לרכיבי אלקטרוניקהרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מהקלטות שיריםרבעון 20201
                  3,000                                      07.80.02.093,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןליטוין דורון - צוות גינוןשרותי גינוןרבעון 20201
                  3,000                                      07.80.02.093,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז בוטני גנני - קוקטיל פרחיםעבודות גינון מג"ב איו"שרבעון 20201
                  2,994                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)שילוט לנק' ג'לגוליה וקאסםרבעון 20201
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוי.אס.אמ תקשורת בע"מסרטוןרבעון 20201
                  3,000                                      07.80.02.533,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוי.אס.אמ תקשורת בע"מסרטוןרבעון 20201
                  3,000                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןננסי גנדלמןיוהל"ןרבעון 20201
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשירן מהדרין בע"מ (פארוק)כלכלהרבעון 20201
                  2,745                                      07.80.02.563,000מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מעבור פרוייקט שחקים בחירוםרבעון 20201
                  3,000                                      52.50.01.203,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                  3,000                                      07.80.02.293,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמטיקס פיינטבול בע"מערכת טיפול ברוביי צבערבעון 20201
                  2,999                                      07.80.02.532,999מפ/ מכרז פומבייעלת חן קד"מ בע"מתשורות למשלחות פולין 2020רבעון 20201
                  2,995                                      07.80.02.552,995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"מכיסוי נגרר טכנולוגי להובלת ציוד בפעילות מבצעיתרבעון 20201
                  2,995                                      07.80.02.562,995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיילון עמיתהדפסת פנקסים ומפות בעבור מאויימיםרבעון 20201
                  2,737                                      07.80.02.532,995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאתי תעשיותתיקון מכשור רפואי- מרפאת שיניים מכמשרבעון 20201
                  2,995                                      07.80.02.532,995מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדריםרבעון 20201
                  2,992                                      07.80.02.532,992מפ/ מכרז פומביאגם 2000תיק למשלחות לפולין 2020- רבעון 20201
                  2,990                                      07.80.02.562,991הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוסקר אלקטרוצילוםסוללות נטענותרבעון 20201
                  2,990                                      07.80.02.562,990הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבריל דיוויס (ישראל)תיקון סרבליםרבעון 20201
                  2,988                                      07.80.02.562,988הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.ב.א. הזורע טכנולוגיות כיול אגודהכיול מד קרינה לייזר ומד כוח לחיצהרבעון 20201
                  2,985                                      07.80.02.092,985הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרמנוע שירותים מונציפליהצבה ופינוי של מכולהרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.532,985הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז מורשת מנחם בגיןהדרכהרבעון 20201
                  2,984                                      07.80.02.562,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתלם פסגות בע"מנעליים לכלברבעון 20201
                  2,984                                      07.80.02.292,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמגן אופטיק בעממשקפי מגן לירירבעון 20201
                  2,979                                      07.80.02.092,979הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמינות ובטחון בע"ממחוז ים תיקוני מנעולים ושכפולי מפתחותרבעון 20201
                  2,972                                      07.80.02.562,972הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפנחס היישריק בע"מתיקון שעררבעון 20201
                  2,964                                      52.50.01.202,964מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור בית דגןרבעון 20201
                  2,962                                      07.80.02.562,962הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאריז פתרונות סימון ואריזה בע"מציודרבעון 20201
                  2,958                                      07.80.02.572,958מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורות למקבלי דרגות, פורשיםרבעון 20201
                  2,950                                      07.80.02.092,950מש/ מכרז שב"סרולן בע"מרכש והתקנה של מטהרי אוויר ליצירת הפרדה בכיתות הדרכרבעון 20201
                  2,948                                      07.80.02.572,948הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבנשטיין דבורה סוזנההדרכה ייעוץ וכתיבה בשפה האנגלית רבעון 20201
                  2,948                                      07.80.02.572,948הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמסגרות שעשוע בעממסגרות עבור מחוז חוףרבעון 20201
                  2,948                                      07.80.02.562,948הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלחוט יםאיתור תקלה גי. פי. אסרבעון 20201
                  2,940                                      07.80.02.562,940הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפוטו מהיר (יבוא ושיווק)מרססים בעבור הקורונהרבעון 20201
                  2,937                                      07.80.02.562,937הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסילבר שדוו' אדבנסד סיקמחבר אחורי לידית הסתערות מטולרבעון 20201
                  2,925                                      07.80.02.292,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסלקט תקשורת בע"ממאגר הודעות ללשכגרבעון 20201
                  2,925                                      07.80.02.292,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמרכז הישראלי לניהול בעסדנארבעון 20201
                  2,925                                      07.80.02.572,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןויקטור עטיהאמן חושים לכנס סיכום שנתירבעון 20201
                  2,925                                      07.80.02.092,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפאר שלטים ומיתוג בע"מהחלפת שלטים הרוסים במבנים וחדרים בבסיסי מגרבעון 20201
                  2,925                                      07.80.02.292,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסקורפיו שירותי משרדהדפסות עבור לשכ"גרבעון 20201
                  2,925                                      07.80.02.292,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוני טכנאי שרות ותיקונים לציוד כושרתיקון מכשיר כושררבעון 20201
                  2,925                                      07.80.02.562,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי ירושליםפרחיםרבעון 20201
                  2,925                                      07.80.02.292,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאופן ולי בע"מסדנארבעון 20201
                  2,925                                      07.80.02.562,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואימתקן תליהרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.562,919הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרפוס פרינטפלאייריםרבעון 20201
                  2,913                                      07.80.02.532,913הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאל-רם גנרטורים בע"מעגלת תאורהרבעון 20201
                  2,543                                      07.80.02.292,906הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשפיריות אחזקה בע"מחברות בוועדה מקצועיתרבעון 20201
                  2,900                                      07.80.02.092,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. סבח אילת בע"משאיבת בור שומן במטבח במגרבעון 20201
                  2,867                                      07.80.02.552,867הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאננס גלובל -  קרט יעקבמנוי חודשירבעון 20201
                  2,867                                      07.80.02.572,867מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדריםרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.292,865הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספרותק  תרבות ישראליתספררבעון 20201
                  2,862                                      07.80.02.572,862הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןירדן ספריםי.ע.ע מפכ"לרבעון 20201
                  2,838                                      52.50.01.202,830מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעפירוק והחלפה של מנוע למנדף מדיח כלים רמלהרבעון 20201
                  2,828                                      52.50.01.202,828מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                  2,820                                      07.80.02.572,820הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפורת ספרים בע"מ/שלו אורלשכמרבעון 20201
                  2,810                                      52.50.01.042,810מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודות תשתית עבור חדר אוכל מחוז דרוםרבעון 20201
                  2,808                                      07.80.02.092,808מפ/ מכרז פומביג'ט ליין תשתיות בע"מבדיקת מאגר מים יח' 33רבעון 20201
                  2,440                                      07.80.02.572,808מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהסעים - קורס תנ"צים - קצונה בכירהרבעון 20201
                  2,808                                      07.80.02.532,808הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלריה מור - איתח אליהומסגרותרבעון 20201
                  2,808                                      07.80.02.572,808הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מהקלטת שירים באולפן ללהקה מחוזיתרבעון 20201
                  2,769                                      07.80.02.092,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית רעננהארנונהרבעון 20201
                  2,660                                      07.80.02.532,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנאמנות התיאטרון הקאמרי של ת"אכרטיס הצגהרבעון 20201
                  2,791                                      07.80.02.572,791הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהארץ עיתון יומימנוי עיתוןרבעון 20201
                  2,791                                      07.80.02.572,791הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהארץ עיתון יומימפכ"לרבעון 20201
                  2,703                                      07.80.02.572,790מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכת אינטרקום לדוברותרבעון 20201
                  2,778                                      07.80.02.562,778מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מהקמת תשתית למערכת אטלסרבעון 20201
                  2,754                                      07.80.02.562,754הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"ממזוודת פליקן ומזוודות קשיחותרבעון 20201
                  2,817                                      52.50.01.202,750מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20201
                  2,750                                      07.80.02.572,750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטופ ליין מערכות אבטחהמצלמהרבעון 20201
                  2,738                                      07.80.02.562,738הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבשירות דפוסרבעון 20201
                  2,733                                      07.80.02.562,722מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקודנים לכניסה מצולמת יחידות אחרבעון 20201
                  2,717                                      07.80.02.562,717הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפל-רון בע"מדבק לתחזוקת מכונת עיטוףרבעון 20201
                  2,715                                      07.80.02.562,716הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןווטמרקט שיווק בע"מרכש תרופות וט.רבעון 20201



                  2,703                                      07.80.02.572,703מפ/ מכרז פומביאגם 2000מחברות עבור קורסרבעון 20201
                  2,695                                      07.80.02.572,695מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורשירותרבעון 20201
                  2,489                                      07.80.02.562,691מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורהעבור פרוייקט שחקים בחירוםרבעון 20201
                  2,483                                      07.80.02.562,690מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מאספקת מדפסות ומכונות צילוםרבעון 20201
                  2,679                                      07.80.02.562,679הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסילבר שדוו' אדבנסד סיקמחבר קדמי לידית הסתערות מטולרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.532,670הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרימונים החברה הכלכליתהשתתפות בכנס רכב ותחבורהרבעון 20201
                  2,669                                      07.80.02.562,654מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת סיב אופטי מגב מכמשרבעון 20201
                  2,376                                      07.80.02.042,636הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבקטוכם בע"מבדיקות מעבדהרבעון 20201
                  2,633                                      07.80.02.562,633הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאיר רוט בעמכדור ציד לדריכה/אמריקאירבעון 20201
                  2,632                                      07.80.02.292,632מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורלימודי שפותרבעון 20201
                  2,622                                      07.80.02.372,622הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוגידק ניהול וייעוץ בע"מנציגיםרבעון 20201
                  2,600                                      07.80.02.562,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמן מנחם אפיק - אימפריאל -נשק ותחמושתשרוול מאריך גלוקרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.562,600פו/ פטור ועדהטופ אתגרים (2013) אילתמטווחיםרבעון 20201
                  2,219                                      07.80.02.292,597הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשמואל קרןחברות בוועדה מקצועיתרבעון 20201
                  2,597                                      07.80.02.572,597מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                  2,582                                      07.80.02.562,582הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסיילור ספנות בע"מקורס משיט לימאי דרגה 11+12רבעון 20201
                  2,340                                      07.80.02.572,574מפ/ מכרז פומביניו לינאו סינמהסדנא לנערי מילה רחובותרבעון 20201
                  2,574                                      07.80.02.292,574הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניצן בן חורין בע"מ השתתתפות בדיון לקראת 75רבעון 20201
                  2,574                                      07.80.02.092,574הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצידון שרותי הסקהפירוק והתקנת משאבת סיחרור בנעוריםרבעון 20201
                  2,449                                      07.80.02.382,555מפ/ מכרז פומביש.כ שירותי כללית בע"מניקיון בחירות מרץ 2020רבעון 20201
                  2,550                                      07.80.02.292,549הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"מדפוסרבעון 20201
                  2,527                                      07.80.02.562,527מפ/ מכרז פומביוידאוסטכרטיסי זיכרון למצלמות קסדהרבעון 20201
                  2,527                                      07.80.02.562,527מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מרכישת תעודות חכמות לשוטררבעון 20201
                  2,516                                      07.80.02.562,516הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי אל מדי מרקט בע"מרכש תרופות וט.רבעון 20201
                  1,688                                      52.50.01.202,500מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהובלת מכולה ממרחב שומרון ליחרבעון 20201
                  2,500                                      07.80.02.092,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןויבנטה אלוןתיקון קצר חשמלי דחוף במגורים בבסיס אילתרבעון 20201
                  2,500                                      07.80.01.542,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש טל"ס מבצעי ליח' ימ"ס ירבעון 20201
                  2,500                                      07.80.01.542,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש טל"ס מבצעי ליח' ימ"ס ירבעון 20201
                  2,001                                      07.80.02.562,499מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהובלת מכולהרבעון 20201
                  2,486                                      07.80.02.292,486הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפפה מישל 1999ארוחהרבעון 20201
                  2,478                                      52.50.01.202,478הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגליל אוןגלילי נייר לפלוטררבעון 20201
                     -                                      07.80.02.532,475הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרשות הטבע והגניםהדרכהרבעון 20201
                  2,457                                      07.80.02.572,457הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלסגד מוצרים פלסטייםארגזים למחסןרבעון 20201
                  2,368                                      07.80.02.572,457מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההסעיםרבעון 20201
                  2,454                                      07.80.02.562,451מפ/ מכרז פומביעמוס גזית בע"מטיפול תחזוקה גלילי גזרבעון 20201
                  2,170                                      07.80.02.572,450הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאסקייפלנד בע"מסדנא נערי מילהרבעון 20201
                  2,440                                      07.80.02.562,440הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגפרורי דפדפתעזרים לעדלאידערבעון 20201
                  2,419                                      07.80.02.292,419הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"מסדנא בטבע .רבעון 20201
                  2,326                                      52.50.01.042,400מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20201
                  2,406                                      07.80.02.572,400מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהסעיםרבעון 20201
                  2,399                                      07.80.02.552,399מפ/ מכרז פומביד"ר בלוך את אינג' סוקלעבור תליית מצלמת אבטחה על תורן נתברבעון 20201
                  2,399                                      07.80.02.552,399מפ/ מכרז פומביד"ר בלוך את אינג' סוקלמבצע פני עתיד התקנה בהר הרצלרבעון 20201
                  2,399                                      07.80.02.532,399תמ / תיחור מעל 50 אש"חרבידים המרכז לחינוךהשתלמותרבעון 20201
                  2,399                                      07.80.02.562,399מפ/ מכרז פומביד"ר בלוך את אינג' סוקלבדיקת קונסטרוקטור לתורן תרבעון 20201
                  2,369                                      07.80.02.562,369הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכון התקנים הישראליכיול ציוד אברבעון 20201
                  2,369                                      07.80.02.562,369הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מנרתיקים לנשקרבעון 20201
                  1,799                                      07.80.02.562,361הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטקטיקל טי סי בע"מתחזוקת רובע צבערבעון 20201
                  2,340                                      07.80.02.292,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןערן לוי- מרצההרצאהרבעון 20201
                  1,611                                      07.80.02.572,340מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"מהסעים פרוייקט מילהרבעון 20201
                  2,340                                      07.80.02.562,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי פי אישרותי חנייה לכנס אבטחהרבעון 20201
                  1,200                                      07.80.02.292,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהרב דוקטור בני לאוהרצאהרבעון 20201
                  2,340                                      07.80.02.572,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמדיקה שיווק ציוד עזרה ראשונהארונות לתרופות עבור רופא מחוז צפוןרבעון 20201
                  2,340                                      07.80.02.562,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרל אוטו ובניו בעמהזמנת חבלים לשיטור הימירבעון 20201
                     -                                      07.80.02.572,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמזלג טבצניק אורליהכשרהרבעון 20201
                  2,340                                      07.80.02.572,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיואב לוסטיגסרטוןרבעון 20201
                  2,338                                      07.80.02.562,338הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכבות 4/4 בע''מסטנד קבוע לאופנוע בנגררתרבעון 20201
                  2,331                                      07.80.02.562,331מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידתאי שירותים מבצע פני עתיד עבור נתברבעון 20201
                  2,330                                      07.80.02.572,330הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מזרי פרחיםרבעון 20201
                  2,293                                      07.80.02.572,293מפ/ מכרז פומביגיפטק מתנות ומוצרי פרסוםיוהלןרבעון 20201
                  2,293                                      07.80.02.562,293הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרם ציוד לבעלי חיים בע"מבית מנורהרבעון 20201
                  2,290                                      07.80.02.572,290הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוטו פאן/בייתן יצחקמערכת מולטימדיהרבעון 20201
                  2,282                                      07.80.02.542,282הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשם טוב מדבקותמדבקות ליום הזיכרוןרבעון 20201
                  2,305                                      07.80.02.572,280מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקודן עבור יועמש מטאר י-םרבעון 20201
                  2,272                                      07.80.02.562,272מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20201
                  2,257                                      07.80.02.562,257הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמגן אופטיק בעמחבלים וקסדות הגנהרבעון 20201
                  2,250                                      07.80.02.572,250מפ/ מכרז פומבימלאכת חושבבתי מזוזהרבעון 20201
                  2,247                                      07.80.02.092,247הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהעמוד תור עם רצועה (1.6 מ')רבעון 20201
                  2,242                                      07.80.02.612,242מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"ממנהל הרכב 11/17- טרקטוריםרבעון 20201
                  2,240                                      07.80.02.572,240הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחקלאות שדה אליהוסיור לימודי בקיבות שדה אליהורבעון 20201
                  2,234                                      07.80.02.092,234מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור נעוריםרבעון 20201
                  2,243                                      07.80.02.552,231מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקורא קירבה עבור מתחם נופך יממרבעון 20201
                  2,230                                      07.80.02.292,230הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספר לכל שיווק והפצה בע"מרכש  ספרות מקצועית - מחלקת מנהיגות אגף ההדרכהרבעון 20201
                  1,879                                      07.80.02.572,229מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מאספקת מדפסות ומכונות צילוםרבעון 20201
                  1,943                                      07.80.02.292,220הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשמואל ציטריןחברות בוועדה מקצועיתרבעון 20201
                  2,217                                      07.80.02.562,217מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממתקני שתיהרבעון 20201
                  2,188                                      07.80.02.292,188הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנ.ש צורה- עיצוב וניהול פרויקטים בע"עיצוב גרפי למידעוןרבעון 20201
                  2,181                                      07.80.02.562,176מפ/ מכרז פומביאוסטרו חייםהזמנת סמלי יחידה שיטור ימירבעון 20201
                  2,176                                      07.80.02.562,176הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחייק במות - חייק יצחקעריכת חומר מקצועירבעון 20201
                  2,114                                      07.80.02.092,170מח/ מכרז חשכ"לק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"מאיסוף ופינוי קרטונייה במטבח במצודת אדומים על בסיסרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.562,162מפ/ מכרז פומביפריוטקס בע"מסטיקלייטים בעבור מבצע פני העתידרבעון 20201
                  2,157                                      07.80.02.562,157הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלד ישראל סוכנויותפנסי נשקרבעון 20201
                  2,150                                      07.80.02.572,150הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגשר מפעלים חינוכייםיוהל"ןרבעון 20201
                  2,117                                      07.80.02.292,117הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספר לכל שיווק והפצה בע"מספררבעון 20201
                  2,117                                      07.80.02.292,117הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספר לכל שיווק והפצה בע"מספררבעון 20201
                  2,120                                      52.50.01.202,110מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאבטחה תחנת שפט ירושליםרבעון 20201
                  2,094                                      07.80.02.562,094הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןימית סחרהזמנת פנדרים לשיטור הימירבעון 20201
                  2,090                                      07.80.02.572,090הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטים קרטינג בע"מסדנא נערי מילהרבעון 20201
                  2,050                                      07.80.02.562,051הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמיקרוטק ציוד וחומרים בע"מתיקון מכונת חיתוךרבעון 20201
                  2,048                                      07.80.02.572,048הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאורד בע"ממדבקות חנייהרבעון 20201
                  2,048                                      07.80.02.572,048הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"מהדבקת טפטרבעון 20201
                  2,036                                      07.80.02.092,036הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוגיקום מערכות מידעמדבקות למדפסת למיספור מזגנים רבעון 20201
                     833                                      07.80.02.132,004הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדוד צפניק ובניו בעמתחזוקה ותיקון מלגזות היסטררבעון 20201
                     -                                      07.80.02.292,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרעבי אומנויות לחימההכשרה מבצעית לבלשי להברבעון 20201



                  2,001                                      07.80.02.562,001מש/ מכרז שב"סתריסי רפיהחלפת חלונות פריצה שבורים במכמרבעון 20201
                  1,004                                      07.80.02.572,000מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהסעיםרבעון 20201
                  2,000                                      07.80.02.562,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמסגריית א.א אוחיון עוזיייצור עגלה ותושבת למנוערבעון 20201
                  2,000                                      07.80.02.292,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאסקייפ אאוט בע"מפעילותרבעון 20201
                  2,000                                      07.80.02.292,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןק.ש.מ. שיווק ונופשלינהרבעון 20201
                  2,000                                      07.80.02.532,000פו/ פטור ועדהטופ אתגרים (2013) אילתמטווח מתנדביםרבעון 20201
                  2,000                                      07.80.02.572,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מזרי פרחים שוניםרבעון 20201
                  2,000                                      07.80.02.612,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוטונומי התאמת רכבים לנכיםפירוק והרכבת דוושת מאיץרבעון 20201
                  2,000                                      07.80.02.562,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצ'מפיון מוטורס בע"מהתקנת חיווט למכשיר דבורהרבעון 20201
                  2,000                                      07.80.02.562,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאברסט פרסום - צורי ללושיום ספורט מתפ"ארבעון 20201
                  1,996                                      07.80.02.381,996מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממחברותרבעון 20201
                  1,992                                      07.80.02.561,992מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20201
                  1,989                                      07.80.02.571,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתיירות מרום גולן בע"מלשכ"מרבעון 20201
                  1,989                                      07.80.02.571,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטלרז ל.א יבוא ושיווקיוהל"ןרבעון 20201
                  1,989                                      07.80.02.571,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מיוהל"ןרבעון 20201
                  1,989                                      07.80.02.561,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרהב נועם שיווק לבניןמכולות לפסולת  - מחוז יםרבעון 20201
                  1,989                                      07.80.02.561,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתאר אידיאל קונספטספנס לנשקרבעון 20201
                  1,989                                      07.80.02.291,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מהפקהרבעון 20201
                  1,983                                      07.80.02.561,983הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפורת ספרים בע"מ/שלו אורספרים עבור קורס קק"צרבעון 20201
                  1,977                                      07.80.02.571,977הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפל-רם ציוד ומערכות שתיה בע"ממערכת ריכוך מיםרבעון 20201
                  1,960                                      07.80.02.571,960מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מלשכ"מרבעון 20201
                  1,935                                      07.80.02.091,950הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיריית מודיעין עיליתארנונהרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.571,950מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כ"ר גדולים לאח"מ מחוזירבעון 20201
                  1,900                                      07.80.02.561,950הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז הפרח דוד ויונתןזרי אבלרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.611,944מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיב סטיישןרבעון 20201
                  1,942                                      07.80.02.561,942מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש טאבלטרבעון 20201
                  1,931                                      07.80.02.381,931מפ/ מכרז פומביאגם 2000תשורותרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.131,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעוז בת גלים בע"מסט מצעים למערכת מחזור מים רבעון 20201
                  1,922                                      07.80.02.271,922מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20201
                  1,922                                      07.80.02.561,922הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעופר חב לרכב בעמאמצעים לרכיבהרבעון 20201
                  1,492                                      07.80.02.571,888פו/ פטור ועדהמוזיאון הילדים-חולוןסדנא נערי מילהרבעון 20201
                  1,503                                      07.80.02.961,872מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותיים כימיים מחוז מרכז מבצעיםרבעון 20201
                  1,872                                      07.80.02.551,872הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיי. וי. סי. אס בע"ממערכת ה- VC (ווידאו קונפרנסרבעון 20201
                  1,872                                      07.80.02.571,872מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממחברות פורום את"ן מרכזרבעון 20201
                  1,872                                      07.80.02.561,872הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדלתא יעוץ והדרכות בע"ממסיכות פניםרבעון 20201
                  1,872                                      52.50.01.201,872מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"ממחוז ת"א-מדידת מספרהרבעון 20201
                  1,857                                      07.80.02.561,860מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלט לוקובונדרבעון 20201
                  1,843                                      07.80.02.561,843מפ/ מכרז פומביוידאוסטכרטיסי זכרוןרבעון 20201
                  1,602                                      07.80.02.371,831הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאווה סאפי בע''מארוחת ערברבעון 20201
                  1,830                                      07.80.02.291,830הכ / התחייבות כספיתמשרד המשפטיםתשלום הפרשי הסעות עבור משלחת חלופות מאסררבעון 20201
                  1,673                                      07.80.02.571,826מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכברבעון 20201
                  1,814                                      07.80.02.561,814הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכל תרגום יוניברסל בע"מתרגוםרבעון 20201
                  1,801                                      52.50.01.201,801מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                  1,800                                      07.80.02.571,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגשר מפעלים חינוכייםיוהל"ןרבעון 20201
                  1,800                                      52.50.01.201,799מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                  1,790                                      07.80.02.561,790המ/ הצעת מחיראם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מחגורות עבור מו"מרבעון 20201
                  1,780                                      07.80.02.531,780הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטיולי דורון - בי טרוולסיוררבעון 20201
                  1,769                                      52.50.01.201,773מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחים וניידים מכרז חשכרבעון 20201
                  1,755                                      07.80.02.571,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבר יועצי בטיחותבדיקת קונסטרוקטוררבעון 20201
                  1,755                                      07.80.02.571,755מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקלשכ"מרבעון 20201
                  1,755                                      07.80.02.561,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרז צימטהרצאהרבעון 20201
                  1,755                                      07.80.02.091,755מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהעתקת מזגנים מחוז י"םרבעון 20201
                  1,520                                      07.80.02.041,755מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלה - יום עיון מחוזירבעון 20201
                     234                                      07.80.02.561,755מפ/ מכרז פומבימקסימה גזים מיוחדים ומערכות בע"ממילוי אויר לאימוני צבערבעון 20201
                  1,755                                      07.80.02.531,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשקלא וטריאהרצאהרבעון 20201
                  1,375                                      07.80.02.571,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןב.ג משתלות בע"מפרחים לטקסים, דרגות וכד'רבעון 20201
                  1,755                                      07.80.02.561,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבזק החב' הישראלית לתקשושכירת אולםרבעון 20201
                  1,755                                      07.80.02.571,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרון אדלרסדנא נערי מילהרבעון 20201
                     584                                      07.80.02.561,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוני טכנאי שרות ותיקונים לציוד כושרתיקון מכשיר כושררבעון 20201
                  1,755                                      07.80.02.531,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסויטק נהול פרוייקטים בע"מאתר מח' חינוך- עיצוברבעון 20201
                  1,743                                      07.80.02.091,743הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפנחס היישריק בע"מתיקון שעררבעון 20201
                  1,736                                      07.80.02.561,736הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארליך מעבדות בע"מעדשת ניקוןרבעון 20201
                  1,726                                      07.80.02.571,726הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסילון ספורט שווק 1989סמפכ"לרבעון 20201
                  1,708                                      07.80.02.571,708הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרהיטי אבירם חיון בע"מתיקון כיסאות בבית כנסת מחוזירבעון 20201
                  1,700                                      07.80.02.571,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמורנו שמואל, הנחיות- דרך עמיהרצאה מקצועית כנס סיכום שנהרבעון 20201
                  1,697                                      07.80.02.291,697הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשחר עובדיה אודיסדנא ק' רווחהרבעון 20201
                  1,432                                      07.80.02.561,677הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסנקאר שירותים לוגיסטיים  בע"מגרירת ואחסנת כלי רכברבעון 20201
                  1,549                                      07.80.02.571,671הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןידיעות מינוייםמנוי עיתוןרבעון 20201
                  1,650                                      07.80.02.561,650הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפוטו שוורץמטענים למצלמת וידאורבעון 20201
                  1,638                                      07.80.02.561,638הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןריצ' באג בע"מעבודות טקסטיל ייעודירבעון 20201
                  1,629                                      07.80.02.571,629מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"ממחברותרבעון 20201
                  1,622                                      07.80.02.571,622הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמהלך הראשון בע"מסדנא נערי מילה סמיר אבו חמודרבעון 20201
                  1,615                                      07.80.02.561,615הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארגזי נשיאה בעמארגז אחסוןרבעון 20201
                  1,609                                      07.80.02.531,609הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבריאות וגיהות תעסוקתית בע"מסקר מקדים / ניטור סביבתירבעון 20201
                  1,600                                      07.80.02.381,603הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאפית נסרי נעמה בע"מ - מאפית נינהפיתות קפואותרבעון 20201
                  1,591                                      07.80.02.561,591מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20201
                  1,591                                      07.80.02.571,591הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס מאור ולך בע"מפנקסי כיס - מפקד תורןרבעון 20201
                  1,580                                      07.80.02.561,580מפ/ מכרז פומביוידאוסטכרטיסי זכרון עבור מחוז חוףרבעון 20201
                  1,469                                      52.50.01.201,562מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעהתקנת מתזים מטא"ר רמלהרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.611,522מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 ספארקרבעון 20201
                  1,521                                      07.80.02.561,521הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוי ג'יימס אלגורדיום הדרכה 06.02.2020 עבור מפארבעון 20201
                     900                                      07.80.02.561,521הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוסך דיזל חדרה בע"מבדיקת רכב לאחר תאונות דרכיםרבעון 20201
                  1,521                                      07.80.02.561,521הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאחים פחימה בע''מ בדיקת רכב לאחר ת.דרבעון 20201
                  1,521                                      07.80.02.291,521הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבן יוסף מהנדסיםבודק חשמלרבעון 20201
                  1,521                                      07.80.02.571,521הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מכנס חטיבת התביעותרבעון 20201
                  1,515                                      07.80.02.561,515הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מנרתיק לגלוקרבעון 20201
                     548                                      07.80.02.031,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאביה רוזנבלט ועד ביתועד ביתרבעון 20201
                     840                                      07.80.02.031,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאיר סולם ועד בית ב"בועד ביתרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.031,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשלמה רחמיםועד ביתרבעון 20201
                     200                                      07.80.02.031,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאפרת נקר עמית -ועדועד ביתרבעון 20201
                  1,500                                      07.80.02.291,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשף בע"מ 4סדנהרבעון 20201
                  1,167                                      07.80.02.091,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית נס ציונהארנונהרבעון 20201
                  1,500                                      07.80.02.291,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהתרבוש ערן שדרסיוררבעון 20201



                  1,500                                      07.80.02.551,500פו/ פטור ועדהאלול טכנולוגיות בע"מתיקון מכשירי L3רבעון 20201
                  1,499                                      07.80.02.571,499הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקליין אריה בעמלשכ"מרבעון 20201
                  1,446                                      07.80.02.091,498הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאייל ריפסבדיקת מעליות כפר סבא ופתח תקווהרבעון 20201
                  1,492                                      07.80.02.561,492הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבש גל (שבא)כדורי טניסרבעון 20201
                  1,480                                      07.80.02.571,480מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                  1,474                                      07.80.02.571,474הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלריה מור - איתח אליהומיסגור תעודות ימר מרכזרבעון 20201
                  1,463                                      07.80.02.561,463הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמיתי עזרה ראשונההדרכהרבעון 20201
                  1,462                                      07.80.02.611,463הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגיל-קארהתקנת גגון קדמי+אחורי לדבורהרבעון 20201
                     799                                      07.80.02.561,463הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןב.ג.אילנית שערים ואלמתיקון מחסום חבלה נתב"גרבעון 20201
                  1,458                                      07.80.02.561,458הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןויסנס טכנולוגיות בע"ממערכת DVRרבעון 20201
                  1,456                                      07.80.02.291,457הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפ.ר.ש פרוייקטים לבטיחות בנהיגההדרכת שטח ע"י מדריך נהיגהרבעון 20201
                  1,403                                      07.80.02.091,450הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית יקנעם עיליתארנונהרבעון 20201
                  1,450                                      07.80.02.091,450הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדני גינון /נייזלר דניאלשירותי גינון גיזום כריתה ותחזוקה שוטפיםרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.131,448הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמטרולוגי אבטחת איכותכיול מדדיםרבעון 20201
                  1,441                                      07.80.02.561,441הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכתר פלסטיק בע"מארגזים - מחוז חוףרבעון 20201
                  1,404                                      07.80.02.561,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחגור בעמייצור וילונות החשכהרבעון 20201
                  1,404                                      07.80.02.091,404מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והרכבה של מזגנים בנעוריםרבעון 20201
                  1,404                                      07.80.02.531,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואיאלקטרודה למכשיר דפיברילטוררבעון 20201
                  1,404                                      07.80.02.091,404מפ/ מכרז פומביג'ט ליין תשתיות בע"מחיטוי מיכל מים תחנת קדמהרבעון 20201
                  1,404                                      07.80.02.091,404מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מתחזוקה למזגנים את"ן בית דגןרבעון 20201
                  1,404                                      07.80.02.131,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצמיגי מוריסשטיפת רכב חיצונית בלבדרבעון 20201
                  1,400                                      07.80.02.291,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכון ון ליר בירושליםאולםרבעון 20201
                  1,400                                      07.80.02.291,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעין יה זיו טלייעוץ לשונה ללשכ"גרבעון 20201
                  1,385                                      07.80.02.091,400מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקות לוגו לפרספקט עמדת יומנאירבעון 20201
                  1,390                                      07.80.02.561,390הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס משכן בע"מהדפסת חוברות תורת ההפעלה חטיבת האבטחהרבעון 20201
                  1,382                                      07.80.02.091,382מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהפלסרבעון 20201
                  1,378                                      07.80.02.571,378הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלאנטרקוט בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20201
                  1,369                                      07.80.02.561,369הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסיגלית אורגד דורוןאיור הזהרת בלוני הפץרבעון 20201
                  1,360                                      07.80.02.571,360הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסטודיו אמל דיגיטל בע"ממסגרות - מחוז חוףרבעון 20201
                  1,355                                      07.80.02.561,357מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלטי לוקובונדרבעון 20201
                  1,346                                      07.80.02.571,346מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מיומני עבודהרבעון 20201
                  1,333                                      07.80.02.571,333הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפל-רם ציוד ומערכות שתיה בע"מתיקון מיחם גלישהרבעון 20201
                  1,310                                      07.80.02.571,310מש/ מכרז שב"סתריסי רפירכש חלונות פריצה לאוטובוס במכמרבעון 20201
                  1,310                                      07.80.02.561,310הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מסרט שחור למדפסת כרטיסיםרבעון 20201
                  1,299                                      07.80.02.571,299מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות לטקס מצויינות מחוזירבעון 20201
                  1,280                                      07.80.02.131,280הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתעבורה וסקרים בע"ממנוי שנתי למחירון הרכברבעון 20201
                  1,279                                      07.80.02.091,279מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מאספקה והתקנת משאבת מים למזגן עבור מחוז שרבעון 20201
                  1,255                                      07.80.02.041,255הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשה יצחקיתיקים לדוגמא מכרז תיקים 42/2020רבעון 20201
                  1,250                                      07.80.02.571,250הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהוהדפסת קאפות ותעוודת לסיכום שנת עבודה מחוזירבעון 20201
                  1,227                                      52.50.01.201,227מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                  1,221                                      07.80.02.531,223הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמדטכניקה בעמתיקון מכשור רפואירבעון 20201
                  1,213                                      07.80.02.091,220מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משרותי שאיבת ושטיפת ביוב מחוז שרבעון 20201
                  1,200                                      52.50.01.201,200מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20201
                  1,200                                      52.50.01.041,200מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20201
                  1,200                                      07.80.02.531,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוזיאון יד מרדכייום עיוןרבעון 20201
                  1,200                                      07.80.02.531,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד-לעד בית העדותפעילות ליום השואהרבעון 20201
                  1,200                                      07.80.02.091,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלדרמן שחףטיפול במזיקים בבסיס יד מרדכירבעון 20201
                  1,200                                      07.80.02.561,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי אביהפרחיםרבעון 20201
                  1,195                                      07.80.02.571,195מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לפורשיםרבעון 20201
                  1,193                                      07.80.02.561,193מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון 3 מגרסות מחוז צפוןרבעון 20201
                  1,172                                      07.80.02.561,172הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמערכות בטיחות ג.י בע"מקסדות בטיחות לצורך בקרות קרבעון 20201
                     585                                      07.80.02.571,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגאיה עולם של פרחים בע"מיחב"מ פרחים לטקסים, דרגות וכדרבעון 20201
                  1,170                                      07.80.02.561,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפוליקרט טכנולוגיות בע"מתיקון מארזי זיוודרבעון 20201
                  1,170                                      07.80.02.561,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיפעת דבירהרצאהרבעון 20201
                  1,170                                      07.80.02.561,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמספנת מרינה תל אביב בע"מתיקון מעקה אלומיניום בספינהרבעון 20201
                  1,170                                      07.80.02.571,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטשלטרבעון 20201
                  1,170                                      07.80.02.561,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסדנת האלופים בע"מבדיקת רכב לאחר ת.ד.רבעון 20201
                  1,170                                      07.80.02.291,170מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהרענון מלגזה - מדור כשיריות אהרבעון 20201
                  1,170                                      07.80.02.571,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסופר נירוסטה אשקלוןתבניות לתנוררבעון 20201
                  1,170                                      07.80.02.531,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מקליפרבעון 20201
                  1,170                                      07.80.02.561,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוסי מראות ובניו בע"מהחלפת מנעול חשמלי לדלתרבעון 20201
                  1,165                                      07.80.02.571,157מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתיקון לקורא טביעות אצבערבעון 20201
                  1,148                                      07.80.02.561,148פו/ פטור ועדהס. היללי פרוייקטים בע"מכבל לקסדהרבעון 20201
                  1,146                                      07.80.02.611,146הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאופנוטרק בע"מהתקנת מראה פנים פנורמית לרכב שטחרבעון 20201
                  1,141                                      07.80.02.561,141הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפתרונות תלת מימד -3DNYגלילים למדפסת תלת מימדרבעון 20201
                  1,138                                      07.80.02.561,138מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20201
                  1,123                                      07.80.02.571,123הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןל. אשל קייטרינג ואירועיםהסעדהרבעון 20201
                  1,121                                      07.80.02.091,121מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקההזמנת מברגהרבעון 20201
                  1,112                                      07.80.02.561,112מפ/ מכרז פומביאגם 2000כריכות ופולדריםרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.571,112מפ/ מכרז פומביוידאוסטדיסק און קירבעון 20201
                  1,108                                      07.80.02.561,108מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממתקן שתיהרבעון 20201
                  1,075                                      52.50.01.201,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכי מחשברבעון 20201
                  1,088                                      07.80.02.291,088הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס משכן בע"משרותי דפוסרבעון 20201
                  1,080                                      52.50.01.041,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכישת סורקיםרבעון 20201
                  1,063                                      07.80.02.561,063הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסנפיר ציוד טכנולוגיות בע"מתיקון מדחס אויררבעון 20201
                  1,058                                      07.80.02.561,058הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א.ג שטיחן בע"מהתקנת פרקט טרמינל 1 נתברבעון 20201
                  1,053                                      07.80.02.571,053הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשלטים חורשטקס פתיחת תחנהרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.091,053הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרשת הדברה בע"מהדברה משמר איילוןרבעון 20201
                  1,051                                      07.80.02.561,053מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002) ייצור מדבקות משטרה לספינות רבעון 20201
                  1,053                                      07.80.02.561,053הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאיר רוט בעמכדור צידרבעון 20201
                  1,050                                      07.80.02.561,050מפ/ מכרז פומביפרלינה - שקד עינתתשורותרבעון 20201
                  1,056                                      07.80.02.561,047מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרררבעון 20201
                  1,030                                      07.80.02.091,030מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והתקנת מזגן בתחנת צפתרבעון 20201
                  1,030                                      07.80.02.561,030הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןב.ג.אילנית שערים ואלמשלט לשער חשמלירבעון 20201
                  1,023                                      07.80.02.291,023מש/ מכרז שב"סבש גל (שבא)רכש -  מגיני ברך מדור כשירויות רבעון 20201
                     687                                      07.80.02.571,002הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוזיאון הילדים-חולוןסדנא לנערי מילה רחובותרבעון 20201
                  1,000                                      07.80.02.571,000מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20201
                     818                                      07.80.02.131,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאס.או.אס אנרגיה אקספרס בע"מהספקת 100 ליטר דלקרבעון 20201
                     650                                      07.80.02.091,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשק המיםרישיון מיםרבעון 20201
                     -                                      07.80.02.571,000מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירות כ"ררבעון 20201
                  1,000                                      07.80.02.561,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתיירות צובההשכרת אולם להדרכהרבעון 20201
                  1,000                                      07.80.02.531,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוזיאון יד מרדכיביקור ביד מרדכי יום עיון חסידי אומנות העולםרבעון 20201
                     -                                      52.50.01.201,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות עבור פרויקט מגזר ערבירבעון 20201



                  1,000                                      07.80.02.571,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקולנוע אילת בעמשכירת אולםרבעון 20201
                  1,000                                      07.80.02.571,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשתלות אייל אחים לוי בע"מסיכום שנתי ימר מרכזרבעון 20201
                  1,000                                      07.80.02.291,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהעמותה להקמת יד לשיריוןהשכרת כיתהרבעון 20201
                  1,000                                      07.80.02.381,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאחיקם חסוןדפוסרבעון 20201
                  1,000                                      07.80.02.381,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדוד ושרי אטליז סע"מכיבודרבעון 20201
                  1,000                                      07.80.02.571,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחים ללשכת ר' את"לרבעון 20201
                     -                                         07.80.02.56999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרעבי אומנויות לחימההכשרה מבצעית לבלשי להברבעון 20201
                     999                                         07.80.02.38999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן צדק שמואל- ביתר סטורעטיםרבעון 20201
                     998                                         07.80.02.56998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפוקוס דיגיטל- הוד שאולעבודות דפוסרבעון 20201
                     995                                         07.80.02.09995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתרמוצ'ק הנדסהסריקות תרמוגרפיות ללוחות חשמלרבעון 20201
                     995                                         07.80.02.57995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסיבקאירוח גורמי חוץרבעון 20201
                     995                                         07.80.02.56995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאשדוד ים בע"מתיקון משאבה הידראוליתרבעון 20201
                     995                                         07.80.02.57995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלחכים - הדפסה והוצאה לאור בע"מהדפסת פנקסים עבור ק"שים מחוז צפוןרבעון 20201
                     995                                         07.80.02.09995מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמהתקנת סף בטיחות שער קונזולי רחובותרבעון 20201
                     957                                         07.80.02.96995מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ר למחוז ש"י- מבצע קורונהרבעון 20201
                     994                                         07.80.02.53995מפ/ מכרז פומביא.ע. אל-עם יזמות בע"ממטווחרבעון 20201
                     328                                         07.80.02.29983הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסהר הדפסות דיגיטליותהפקהרבעון 20201
                     983                                         07.80.02.57983מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20201
                     975                                         07.80.02.57975הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטמפכ"לרבעון 20201
                     964                                         07.80.02.56964מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהעצים וברגיםרבעון 20201
                     962                                         07.80.02.29962הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"משרותי דפוסרבעון 20201
                     571                                         07.80.02.55940מפ/ מכרז פומביהוט מערכות תקשורת בע"מ-אילתשירותי טלוויזיה בכבלים באילתרבעון 20201
                     930                                         07.80.02.29930הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוזיאון הילדים-חולוןסדנארבעון 20201
                     913                                         07.80.02.56913הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מדיסק און קירבעון 20201
                     912                                         07.80.02.57912הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןירדן ספריםמנוי עיתון אלקודסרבעון 20201
                     901                                         07.80.02.09901הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.קרמר דוד בעמעבודת זגגות - תיקון דלת זכוכיתרבעון 20201
                     901                                         07.80.02.09901הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאייל ריפסבדיקת בטיחות למעליותרבעון 20201
                     889                                         07.80.02.09900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. קרית טבעוןארנונהרבעון 20201
                     900                                         07.80.02.29900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנעים להכירקלפים לסדנאותרבעון 20201
                     900                                         07.80.02.29900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז ארצי לבחינות ולהערכההשתלמות מקצועיתרבעון 20201
                     900                                         07.80.02.57900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית מעלה אדומיםהשכרת אולם - סיכום שנהרבעון 20201
                     889                                         07.80.02.53889פו/ פטור ועדהממרם שיווק ציוד רפואימד חום ללא מגערבעון 20201
                     885                                         07.80.02.29885הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעין יה זיו טלעריכה לשונית לאתר לשכ,גרבעון 20201
                     880                                         07.80.02.56880הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמגן דוד אדוםדמי חבר עבור חובשי המשרד לשנת רבעון 20201
                     880                                         07.80.02.09880מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון מחסום משטרת נוף הגלילרבעון 20201
                     878                                         07.80.02.57878הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מתיקון מע' לוחיות מתחלפות ממז מרכזרבעון 20201
                     878                                         07.80.02.09878הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסטייל עיצוביםאספקת רעפים לגג עבור מג"רבעון 20201
                     878                                         07.80.02.57878הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגליקום שווק בעמאוזניות עם מיקרופון קורס עתודה פיקודת מנהלת חברה ערבעון 20201
                     878                                         07.80.02.56878הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדנאור רון בע"מבדיקת רכב לאחר ת"דרבעון 20201
                     877                                         07.80.02.57877הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מתיקון לוחיות מתחלפות ממז מרכזרבעון 20201
                     768                                         07.80.02.09866הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאייל ריפסבדיקות חצי שנתיות בודק מוסמך מעליות רמלהרבעון 20201
                     851                                         07.80.02.57851פו/ פטור ועדהמוזיאון הילדים-חולוןסדנא נערי מילהרבעון 20201
                     850                                         07.80.02.57850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסער קלמפפר תוף תוףסדנא לנערי מילה רחובותרבעון 20201
                     888                                         07.80.02.61842מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מגנטים לרכב פקחים לצורך אכיפה רבעון 20201
                     831                                         07.80.02.29831הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדרור כלי עבודה בע"מאקדח פנאומטירבעון 20201
                     819                                         07.80.02.55819הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי.אס.סי.באז.בעמתיקון מערכת פאלירבעון 20201
                     819                                         07.80.02.29819הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת המסחר ת"א יפוקורס סחר בינלאומירבעון 20201
                     549                                         07.80.02.29819הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפסגות שירותי רקמה בע"מתפירה פאצ'ים כולל וולקרו -מדור כשירוית רבעון 20201
                     831                                         07.80.02.55817מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממשמר איילוןרבעון 20201
                     814                                         07.80.02.56814הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדי.דיפנס ר.ד. בע"מחולצות דרייפיט לקורסרבעון 20201
                     811                                         07.80.02.57811הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבאולינג השרון בע"מסדנא נערי מילהרבעון 20201
                     800                                         07.80.02.57800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהוהדפסותרבעון 20201
                     800                                         07.80.02.09800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןויבנטה אלוןהתקנת קו חשמל כולל שקע בבסיס טאבה באילתרבעון 20201
                     800                                         07.80.02.56800מה/ מנהל הרכבאילן קארגלס בע"מהכהיית שמשותרבעון 20201
                     808                                         07.80.02.56800מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהסעיםרבעון 20201
                     796                                         07.80.02.56796מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסהרבעון 20201
                     796                                         07.80.02.57796הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.כיבודרבעון 20201
                     796                                         07.80.02.57796מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסות עבור תחנת חדרהרבעון 20201
                     796                                         07.80.02.56796הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחגור בעמתיקון פאוצ למחסניתרבעון 20201
                     738                                         07.80.02.53795הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז יצחק רבין לחקרהדרכהרבעון 20201
                     784                                         07.80.02.57784הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמסעדת אמא אגריפס בע"מאירוח גורמי חוץרבעון 20201
                     772                                         07.80.02.56772הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס אלברט ובניו 1990שירותי הדפסת חוברות הדרכה שיטור ימירבעון 20201
                     761                                         07.80.02.57761הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןריבק שינויים בהרגלי התנועה בע"מתיקוןרבעון 20201
                     758                                         07.80.02.56758הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצ'מפיון מוטורס בע"מבדיקת רכב לאחר תאונות דרכיםרבעון 20201
                     750                                         07.80.02.56750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג'נרקל תעשיות בע"מתיקון גנרטוררבעון 20201
                     750                                         07.80.02.09750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזהר תמרי הדברות מזיקיםטיפול נגד מזיקים בבסיס טאבה באילתרבעון 20201
                     750                                         07.80.02.29750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמינרווה ייעוץ והדרכה בע"מלימודי שפותרבעון 20201
                     750                                         07.80.02.57750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20201
                     742                                         07.80.02.53742הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחושן חינוך ושינויהשתלמותרבעון 20201
                     739                                         07.80.02.57739הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהדפסות נביל עבודשירותי הדפסהרבעון 20201
                     737                                         07.80.02.57737הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מפירוק והתקנה של לוחיות מתחלפותרבעון 20201
                     737                                         07.80.02.57737הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מלוחיות מתחלפותרבעון 20201
                     702                                         07.80.02.09702הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבטיחות והנדסה - יעקוביאן בדיקת בטיחות למעלית בבהרבעון 20201
                     690                                         07.80.02.56690הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.צ.מ ציוד למחשבים ולמשרד בע"מדיסק און קי שמירת נתונים כ"רבעון 20201
                     -                                         07.80.02.53690הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכון ז'בוטינסקי בישראלהשכרת כיתהרבעון 20201
                     672                                         07.80.02.57684הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםאירוח גורמי חוץרבעון 20201
                     680                                         07.80.02.56680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקסוללהרבעון 20201
                     667                                         07.80.02.57679מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקה עבור לשכת ר' אמ"שרבעון 20201
                     679                                         07.80.02.56679הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצילומעתיק בעמרכש מכונת צילוםרבעון 20201
                     167                                         52.50.01.20657מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מתכנון דמ"ש תחנת שלם-שירותי העתקותרבעון 20201
                     515                                         07.80.02.56649הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת מאזני שקל 2008 בע"מתיקון משקל לסוסרבעון 20201
                     644                                         07.80.02.09644הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפנחס היישריק בע"מתיקון מחסום קל רמלהרבעון 20201
                     644                                         07.80.02.09644המ/ הצעת מחירנץ מהנדסיםבודק הרמה מוסמך מחוז י"םרבעון 20201
                     644                                         07.80.02.57644הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתיק קו עיצובים בע"מהטבעהרבעון 20201
                     635                                         07.80.02.53635הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםיום השתלמות עבור מדור מאויימיםרבעון 20201
                     -                                         07.80.02.61631הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןישראל אוטו אקוויפמנטהתקנת דיבוריתרבעון 20201
                     620                                         07.80.02.09620מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתוספת קופסת לחצנים לשער במגב צוחררבעון 20201
                     620                                         07.80.02.09620הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטי אנד אם שירותי ניקיוןשירות ניקיון מחוז חוףרבעון 20201
                     608                                         07.80.02.09608מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמרכש שלט + מקלט לשער לשער חשמלי בבהרבעון 20201
                     608                                         07.80.02.57608הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהדר תעשיות דפוסשירות הדפסה עבור ממ"ז חוףרבעון 20201
                     600                                         07.80.02.57600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשי מוצרי איכות בע''ממסגרות לתעודות כנס סיכום שנה מחוזירבעון 20201
                     600                                         07.80.02.29600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהון משפחתי בע"מייעוץ כלכלי אינטרנטירבעון 20201
                     600                                         07.80.02.56600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי אביהפרחיםרבעון 20201



                     599                                         07.80.02.56599הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכשיוף אלקטרוניקהתיקון מסךרבעון 20201
                     595                                         07.80.02.57595הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטעמים של יובלביקור במתקן כב"הרבעון 20201
                     585                                         07.80.02.56585הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמחוון - ספידומטרים בע"מבדיקת רכב לאחר תאונות דרכיםרבעון 20201
                     585                                         07.80.02.29585הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוויטבורד ביזנס דיזיין בע"מהרצאהרבעון 20201
                     585                                         07.80.02.56585הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי.אס. אמ. מגן גולדמן כספות וזיוודפריצה והשמשה של כספתרבעון 20201
                     564                                         07.80.02.04564הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מתיקים לדוגמא מכרז תיקים 42/2020רבעון 20201
                     562                                         07.80.02.57562הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס דני (אלכתב דני)שירותי הדפסהרבעון 20201
                     558                                         07.80.02.57558מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגליםרבעון 20201
                     550                                         07.80.02.13550מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמתיקון כלי רכב - מחוז חוףרבעון 20201
                     549                                         07.80.02.56549הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנגישות ישראלהנגשת מסמךרבעון 20201
                     528                                         07.80.02.29528מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון ותחזוקת מגרסהרבעון 20201
                     526                                         07.80.02.57527מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20201
                     527                                         07.80.02.09527מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמעיניות לשער חשמלי מחוז י"םרבעון 20201
                     527                                         07.80.02.56527הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפליקס בע''מבדיקת רכב לאחר ת.ד.רבעון 20201
                     527                                         07.80.02.53527הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןליאור מרכז הקירור  - קירור ניסיםטיפול בתקלה במקרר תרופותרבעון 20201
                     527                                         07.80.02.57527הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוסטרו חייםסמפכ"לרבעון 20201
                     523                                         07.80.02.56523הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוגנד פוטו וידאו בע"מראש לחצובהרבעון 20201
                     515                                         07.80.02.57515הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקרייזי בלון קידום מכירותמחזיקי מפתחותרבעון 20201
                     515                                         07.80.02.56515הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשוגוןפאצ מפקדיםרבעון 20201
                     506                                         07.80.02.57506מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללות לתפעול שוטף של בחרבעון 20201
                     500                                         07.80.02.57500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20201
                     500                                         07.80.02.56500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגייד 21שכירת אולםרבעון 20201
                     500                                         07.80.02.53500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית בן גוריוןהשכרת כיתהרבעון 20201
                     495                                         07.80.02.57497מפ/ מכרז פומביאוסטרו חייםסמפכ"לרבעון 20201
                     490                                         07.80.02.57490הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןישראלוף - מיקי -מלקיאלרכש מדבקות סימון ציוד טכנולוגי  מכללה רבעון 20201
                     462                                         07.80.02.57462מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מכרטיסם חכמיםרבעון 20201
                     450                                         07.80.02.53450הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרום בע"מאוזניות לצורך עיבודים - תזמורת מרבעון 20201
                     416                                         07.80.02.56448המ/ הצעת מחירROLF FAUSERמבחני מיומנותרבעון 20201
                     -                                         07.80.02.53440הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחב' להגנת הטבעהדרכהרבעון 20201
                     439                                         07.80.02.56439הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוניטיןמסגרותרבעון 20201
                     439                                         07.80.02.54439הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברדו אולפני הקלטה בע"מאולפןרבעון 20201
                     -                                         07.80.02.01412מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןכלכלהרבעון 20201
                     410                                         07.80.02.57410מפ/ מכרז פומביאגם 2000כריכות ופולדריםרבעון 20201
                     411                                         07.80.02.27408מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגב מכמש - תיקון מצלמהרבעון 20201
                     406                                         07.80.02.13406מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירות כ"ררבעון 20201
                     340                                         07.80.02.57400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבאולינג חיפה והקריות בע"מסדנא נערי מילה מ משק איבטין יהודה מרקדורבעון 20201
                     398                                         07.80.02.57398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסות עבור תחנת חדרהרבעון 20201
                     398                                         07.80.02.56398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסה שומרוןרבעון 20201
                     398                                         07.80.02.56398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסה אח"מ מרכזרבעון 20201
                     398                                         07.80.02.56398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתחזוקת מגרסותרבעון 20201
                     386                                         07.80.02.53386הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמדטכניקה בעמתיקון מכשור רפואירבעון 20201
                     386                                         07.80.02.56386הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבאג מולטיסיסטםרכזת טעינהרבעון 20201
                     382                                         07.80.02.56382הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרונט ליין לציודכפפות לוחםרבעון 20201
                     374                                         07.80.02.56374הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצילומעתיק בעמתיקון מעליתרבעון 20201
                     372                                         07.80.02.57372מפ/ מכרז פומבישרגאי דגלים וסמלים_בעמדגליםרבעון 20201
                     363                                         07.80.02.57369מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקות לרכברבעון 20201
                     351                                         07.80.02.57351הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלחכים - הדפסה והוצאה לאור בע"מהדפסת חוברות לאג"מ מחוז צפוןרבעון 20201
                     351                                         07.80.02.56351מפ/ מכרז פומביאקסטרים 5 בע"מעדשות ראייהרבעון 20201
                     350                                         07.80.02.09350הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןויבנטה אלוןתיקון קצר במערכת תאורה במטבח בבסיס אילתרבעון 20201
                     322                                         07.80.02.57322הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזאוס אביב בע"מסמפכ"לרבעון 20201
                     316                                         07.80.02.29316מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20201
                     316                                         07.80.02.57316מפ/ מכרז פומביסאינט לקת בע"מרכש במסגרת 1 מש"ח מאשור עבור היערכות לקורונהרבעון 20201
                       77                                         07.80.02.56308הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגדעון הוצאה לאור בע"מעדכון חוברת טיס 2020רבעון 20201
                     304                                         07.80.02.56304הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוסך ט.ד. דכה 2011 בע"מבדיקת רכב לאחר תאונות דרכיםרבעון 20201
                     302                                         07.80.02.57302מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לפורשים/ עוזבי יחידהרבעון 20201
                     300                                         07.80.02.56300הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהפיגרףמגן לפורשיםרבעון 20201
                     295                                         07.80.02.56295הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.צ.מ ציוד למחשבים ולמשרד בע"מקורא כרטיסיםרבעון 20201
                     293                                         07.80.02.57293הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמור מערכות תקשורת בע"מהדרכהרבעון 20201
                     293                                         07.80.02.53293מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורה למקסים יעקובסוןרבעון 20201
                     293                                         07.80.02.56293הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהבולשת פתרונות חכמים בע"מתיקון מכשירי הקלטהרבעון 20201
                     289                                         07.80.02.29289הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרפוס פרינטלימודי שפותרבעון 20201
                     276                                         07.80.02.29276מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20201
                     269                                         07.80.02.29269הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכון התקנים הישראליתקן בטיחות המחוייב בתכנית עבודהרבעון 20201
                     263                                         07.80.02.56263מפ/ מכרז פומביוידאוסטכרטיס זיכרון למצלמהרבעון 20201
                     262                                         07.80.02.56262הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסינימטק ירושליםסדנארבעון 20201
                     220                                         07.80.02.57250הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז מורשת מנחם בגיןסדנא נערי מילה קמבצ סיירות מגב ים נופר מזרחירבעון 20201
                     250                                         07.80.02.56250הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמוסד לבטיחות ולגיהותספרות מקצועית לקציני בטיחותרבעון 20201
                     246                                         07.80.02.57246הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהעגלת סבליםרבעון 20201
                     246                                         07.80.02.38246מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקעט לייזררבעון 20201
                     241                                         07.80.02.29242מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה לפורשרבעון 20201
                     234                                         07.80.02.29234הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקודארט סחר בע"מתג שםרבעון 20201
                     225                                         07.80.02.57225הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"ממארזרבעון 20201
                     211                                         07.80.02.56211הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרבקה זהבי פאות בע"מערכת איפוררבעון 20201
                     206                                         07.80.02.57204מפ/ מכרז פומביטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהחלפת מצלמה חדר נשק גלילרבעון 20201
                     189                                         07.80.02.57189הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מכספת קטנה למפתחות כספות הנשקיםרבעון 20201
                     175                                         07.80.02.57176מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20201
                     164                                         07.80.02.13164מפ/ מכרז פומביגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מתיקון כלי רכב - מחוז חוףרבעון 20201
                     154                                         07.80.02.54154הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"משרותי דפוסרבעון 20201
                     150                                         07.80.02.53150הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי ירושליםזר אבלרבעון 20201
                     143                                         07.80.02.57143מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לפורשיםרבעון 20201
                     135                                         07.80.02.57135הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"ממארזרבעון 20201
                     135                                         07.80.02.57135הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי אלנבי - כהן זד אברהםזר אבלרבעון 20201
                     106                                         07.80.02.57106הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאקו"ם בע"מאקו"םרבעון 20201
                       88                                           07.80.02.5788הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנטפילד 1983 בע"ממשלוח פנים ארצירבעון 20201
                       85                                           07.80.02.5785מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לפורשים/ עוזבי יחידהרבעון 20201
                       84                                           07.80.02.1384מפ/ מכרז פומבימאירס_שווק בעמכלי רכברבעון 20201
                       80                                           07.80.02.5780הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"מתיקון מדפסתרבעון 20201
             691,620                               07.80.02.131,150,384מנ/ מנהל הרכשפז חברת נפט בע"מאספקת סולר לגנרטוריםרבעון 20202
        22,499,183                             07.80.02.2922,499,183מח/ מכרז חשכ"לפוליסיטי בע"מתשלום רבעון 1 - פוליסיטי- המכללה הלאומית לשוטריםרבעון 20202
        12,833,062                             07.80.02.0412,838,504מפ/ מכרז פומביסודקסו פאס ישראל בע"מכלכלת שוטרים במסעדותרבעון 20202
          3,474,194                             07.80.02.5511,958,602מפ/ מכרז פומביסמרט איקס שירותי מומחהתחזוקה ורישוי למוצרי סיטריקס עפרבעון 20202
                     -                             07.80.02.5911,790,170מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 68 סקודה סופרברבעון 20202
          9,552,337                               07.80.02.299,705,087מח/ מכרז חשכ"לפוליסיטי בע"מתשלום משתנה רבעון-1 2020רבעון 20202



                     -                               07.80.02.597,362,992מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 74 יונדאי אקסנטרבעון 20202
                     -                               07.80.02.596,921,272מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 64 קורולהרבעון 20202
                     -                               07.80.02.595,394,276מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 37 קאיה ספורטג'רבעון 20202
          4,404,903                               07.80.02.094,542,209מפ/ מכרז פומביטי אנד אם אור אורלי שחקים בע"משירותי ניקיון מחוז צפון שוטףרבעון 20202
          4,454,717                               07.80.02.094,454,718מפ/ מכרז פומביא.טו.ם שרותי נקיון והחזקה בע"משירותי ניקיון מחוז מרכז 2020רבעון 20202
                     -                               07.80.02.594,044,501מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 22 סיארואן ג'אמפירבעון 20202
          3,677,665                               07.80.02.293,677,668מח/ מכרז חשכ"לפוליסיטי בע"מתשלום מע"מ הקמה - זכיין- מכללה לאומית לשוטריםרבעון 20202
          3,406,703                               07.80.02.093,600,000מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"משירותי ניקיון - מחוז ת"ארבעון 20202
          3,004,498                               07.80.02.093,399,766מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"משירותי ניקיוןרבעון 20202
          3,101,534                               52.50.01.043,151,029מח/ מכרז חשכ"לבזק בינלאומי בע"ממערכת הלבנה/השחרהרבעון 20202
          3,148,264                               52.50.01.203,148,264הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנהל מקרקעי ישראלתשלום עבור חכירת קרקע ג'רבעון 20202
          3,102,283                               07.80.02.563,102,283פו/ פטור ועדהווינפאק סחר בע"ממסיכותרבעון 20202
          2,975,661                               07.80.02.562,975,661פו/ פטור ועדהמאיפורם בע"מסרבלים עבור קורונהרבעון 20202
          2,939,980                               07.80.02.562,939,980פו/ פטור ועדהווינפאק סחר בע"ממסיכותרבעון 20202
          2,538,863                               07.80.02.562,552,857אא/ אישור אוצרהיטאצי דטה סיסטמס ישראלתחזוקת אחסון היטאצירבעון 20202
          2,510,151                               52.50.01.202,510,000מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהעב' פיתוח וקירות תמך- חט' רבעון 20202
          1,851,556                               52.50.01.202,252,010מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' בינוי בכלבייה בה"ד מג"ברבעון 20202
          2,132,343                               07.80.02.092,173,860מפ/ מכרז פומביטי אנד אם אור אורלי שחקים בע"משירותי ניקיון במחוז ירושליםרבעון 20202
          2,126,783                               52.50.01.042,126,783מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
          1,764,000                               07.80.02.962,120,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןגיוס מילואים קורונהרבעון 20202
          1,950,650                               07.80.02.091,989,000מפ/ מכרז פומביטי אנד אם אור אורלי שחקים בע"משירותי ניקיון אזור ירושליםרבעון 20202
          1,881,693                               07.80.01.541,881,695חה / חוזה המשכירכבת ישראל בע"מנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20202
          1,818,905                               07.80.02.091,818,906מפ/ מכרז פומבירמות מ.א ניהול ותחזוקהתחזוקת מחוז ת"ארבעון 20202
          1,810,625                               07.80.02.571,816,000הכ / התחייבות כספיתענבל חברה לביטוח בע"מחבות מעבידים ותביעות שיבוברבעון 20202
          1,793,378                               07.80.02.091,800,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. עמק חפרהיטל סלילהרבעון 20202
                     -                               07.80.02.591,797,275מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 15 ברלינגורבעון 20202
          1,699,969                               07.80.02.041,699,999מפ/ מכרז פומביפפה מישל 1999כלכלהרבעון 20202
          1,698,849                               52.50.01.041,698,849אא/ אישור אוצרחברת מוטורולהביצוע RETUNE שלב ב' במערכת רבעון 20202
          1,416,895                               07.80.01.541,638,000חה / חוזה המשכיאגד חברה לתחבורה בע"מנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20202
          1,318,148                               07.80.02.551,576,178מפ/ מכרז פומביGEMALTO COGENT,INCתחזוקת מערכת AFISרבעון 20202
          1,567,800                               07.80.02.561,567,800פו/ פטור ועדהעוגן הזוהר בע"ממסיכוםרבעון 20202
          1,942,200                               07.80.02.701,553,760פו/ פטור ועדהקונטרופ טכנולוגיותמערכת תצפיתרבעון 20202
          1,544,400                               07.80.02.561,544,400פו/ פטור ועדהמאיפורם בע"ממסיכותרבעון 20202
          1,544,400                               07.80.02.561,544,400פו/ פטור ועדהמאיפורם בע"ממסיכותרבעון 20202
                     -                               07.80.02.591,526,117מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 42 קטנועיםרבעון 20202
          1,498,297                               07.80.02.961,500,350מפ/ מכרז פומביסודקסו פאס ישראל בע"מכלכלת שוטרים במסעדותרבעון 20202
          1,369,057                               07.80.02.091,438,427מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"משירותי בתי השוטררבעון 20202
          1,435,247                               07.80.02.561,435,247פו/ פטור ועדהווינפאק סחר בע"ממסיכה לניתוח קשירהרבעון 20202
          1,243,258                               07.80.02.091,377,240מפ/ מכרז פומביא.טו.ם שרותי נקיון והחזקה בע"משירותי ניקיון ביחידות תפעול מרכז ותרבעון 20202
                     -                               07.80.02.591,348,167מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 7 סיטרואן ג'אמפירבעון 20202
          1,309,792                               07.80.02.551,309,792מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםתחזוקת ACE לשנת 2020רבעון 20202
          1,245,732                               52.50.01.201,295,015מפ/ מכרז פומבישביב מהנדסים ניהול פרוייקטים בע"מפיקוח ותיאום פרויקטים באזור דרוםרבעון 20202
          1,142,272                               52.50.01.201,192,331מפ/ מכרז פומביברן ישראל בע"משירותי כ"א-מומחי תוכןרבעון 20202
          1,188,659                               07.80.02.091,192,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. בית דגןארנונהרבעון 20202
          1,188,561                               07.80.02.511,188,368מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםשיפוץ מתחם סיגנט -פרוייקט דמרבעון 20202
          1,117,392                               07.80.02.701,170,000מכרז בט"פאלביט מערכותתשלום שעות טיסה - המשך פעילות רבעון 20202
          1,141,880                               07.80.02.041,141,884מפ/ מכרז פומביפפה מישל 1999שירותי הסעדהרבעון 20202
                     -                               07.80.02.591,123,768מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 14 סקודהרבעון 20202
          1,080,628                               07.80.02.561,123,529מפ/ מכרז פומביCOMBINED SYSTEM INCרימון הלם סינוור 959רבעון 20202
          1,031,528                               07.80.02.091,113,966מפ/ מכרז פומביטי אנד אם אור אורלי שחקים בע"משירותי ניקיוןרבעון 20202
             843,103                               07.80.02.581,099,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרמות מ.א ניהול ותחזוקהשכירת מבנים משרד השיכוןרבעון 20202
                     -                               07.80.02.591,092,832מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 9 קורולהרבעון 20202
          1,078,634                               07.80.02.091,083,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית כפר סבאארנונהרבעון 20202
          1,064,074                               07.80.02.091,067,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמודיעין-מכבים-רעות**ארנונהרבעון 20202
          1,053,000                               07.80.02.561,053,000פו/ פטור ועדהיחזקאל אהרון (כמיפרוד)מסיכותרבעון 20202
          1,050,390                               07.80.02.561,050,390פו/ פטור ועדהווינפאק סחר בע"ממסיכות וכפפותרבעון 20202
                     -                               07.80.02.611,042,922מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 22 סיארואן ג'אמפירבעון 20202
          1,032,777                               07.80.02.091,032,800מפ/ מכרז פומבירמות מ.א ניהול ותחזוקהתחזוקת מטא"ר י-םרבעון 20202
               63,210                               07.80.02.591,031,235מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 5 היילקסרבעון 20202
          1,001,652                               52.50.01.201,001,652הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנהל מקרקעי ישראלתשלום עבור חכירת כפר כנארבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59998,905מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 8 סקודה אוקטביהרבעון 20202
          1,011,034                                  07.80.02.55989,820מפ/ מכרז פומביסמרט איקס שירותי מומחהתחזוקה ורכש רשיונות -CITRIXרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.96968,937מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מחסימותרבעון 20202
             962,000                                  07.80.02.56962,000פמ/ פטור מרו"מיהודה טל תקשורת בע"מכפפות עבור קורונהרבעון 20202
             936,401                                  07.80.02.96955,305מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"מגדרות לחץ  בעבור סגר קורונהרבעון 20202
             951,938                                  07.80.02.55946,356מס/ מכרז סגורנס טכנולוגיות א.ט. בע"משירותי ענן MICROSOFT AZUREרבעון 20202
             939,319                                  07.80.02.09940,095מפ/ מכרז פומביא.טו.ם שרותי נקיון והחזקה בע"מניקיון מחוז ש"ירבעון 20202
             920,462                                  07.80.02.56926,640פו/ פטור ועדהמאיפורם בע"ממסיכותרבעון 20202
               64,071                                  07.80.02.04900,000מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתשירותי הסעדהרבעון 20202
             898,001                                  07.80.01.54898,010חה / חוזה המשכיסיטיפס בע"מנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59874,042מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 7 סקודה אוקטביהרבעון 20202
             864,981                                  52.50.01.20864,981אא/ אישור אוצרשאול אברבוך אחזקות בע"מפנסיון לסוסיםרבעון 20202
             861,799                                  52.50.01.04861,799מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתשדרוג ותחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59849,981מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 7 קורולהרבעון 20202
             846,995                                  07.80.02.51846,998מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"משיפוץ משרדים יהודאי- דמ"שרבעון 20202
             842,791                                  07.80.02.09843,000מפ/ מכרז פומבירמות מ.א ניהול ותחזוקהתחזוקת מג"ב י-ם יהודאירבעון 20202
             814,692                                  07.80.02.09818,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית טבריהארנונהרבעון 20202
             812,363                                  07.80.02.09817,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. עמק חפרארנונהרבעון 20202
             689,107                                  07.80.02.09781,221מפ/ מכרז פומביא.טו.ם שרותי נקיון והחזקה בע"משירותי ניקיוןרבעון 20202
             749,999                                  07.80.02.51750,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מפרויקט דמ"ש- שיפוץ מבני מגורים ומקלחות בבית נטופהרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59748,262מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 3 פורדרבעון 20202
             747,587                                  07.80.02.56737,193מפ/ מכרז פומבימופת עציון יהודה בע"מלוחות מיגוןרבעון 20202
             729,090                                  07.80.02.96733,051מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב קורונה מחוז מרכזרבעון 20202
             726,407                                  07.80.02.09729,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית בני ברקארנונהרבעון 20202
             706,853                                  07.80.02.57728,534מח/ מכרז חשכ"לנס טכנולוגיות א.ט. בע"מרישוי מוצרי מיקרוסופט TRUEUP YEAR2רבעון 20202
             701,743                                  07.80.02.09702,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית בת-יםארנונהרבעון 20202
             694,750                                  07.80.02.56694,750הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרקרן בלאירבעון 20202
             688,574                                  07.80.02.57688,574מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש טאבלטים מוקשחים ואביזריםרבעון 20202
             607,987                                  07.80.02.70678,600מכרז בט"פאלביט מערכותשעות טיסהרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59667,846מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 11 קיה פיקנטורבעון 20202
             657,085                                  52.50.01.20657,085מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיניהול פרויקט אילתרבעון 20202
             645,996                                  52.50.01.04645,996מח/ מכרז חשכ"לבזק בינלאומי בע"משרות ותחזוקה למערכות הלבנהרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59645,914מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 3 סוואנהרבעון 20202



             643,149                                  07.80.02.57643,149מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש טאבלטים הערכות לנגיף הקורונהרבעון 20202
             638,820                                  07.80.02.53638,820מפ/ מכרז פומביתעש מערכות בע"מכדור 5.56רבעון 20202
             617,320                                  07.80.02.09632,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. מטה בנימיןארנונהרבעון 20202
             618,786                                  52.50.01.04617,760מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים קעוריםרבעון 20202
             603,663                                  07.80.02.09605,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית עפולהארנונהרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.61600,387מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 68 סקודה סופרברבעון 20202
             592,932                                  52.50.01.20592,943פו/ פטור ועדהברן ישראל בע"משירותי פיקוח וניהול פרויקטים על ערבעון 20202
             452,205                                  07.80.02.09585,000מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"משירותי ניקיון יח' תפעול תל אביברבעון 20202
             568,953                                  52.50.01.04568,953מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתהתחזוקה הינה מתחילת חודש אוגוסט ועד לסוף שנת רבעון 20202
             489,574                                  07.80.02.59568,489מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבשכירת 9 דונם לאחסנת כ"ר משטרתיים ואחסנת כרבעון 20202
             555,762                                  07.80.02.59560,000מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבשכירת 9 דונם לאחסנת כ"ר משטרתייםרבעון 20202
             550,779                                  52.50.01.20550,779מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"ממבנים יבילים לפריסה במחסום צפוני אילתרבעון 20202
             525,571                                  07.80.02.56550,033מפ/ מכרז פומביCOMBINED SYSTEM INCכדור 40 מ"מ ספוג 4557רבעון 20202
             542,410                                  07.80.02.51542,411מפ/ מכרז פומביברן ישראל בע"משירותי כ"א - ניהול ופיקוח פרויקטיםרבעון 20202
             535,860                                  07.80.02.56535,860מפ/ מכרז פומבימאיפורם בע"ממשקף נתקרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59520,156מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 3 סקודה סופרברבעון 20202
             515,171                                  07.80.02.09520,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית ירושליםארנונהרבעון 20202
             504,488                                  52.50.01.04515,213מח/ מכרז חשכ"לדורקום מחשבים בע"מרכש שרתיםרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.61511,866מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 74 יונדאי אקסנטרבעון 20202
             511,056                                  07.80.02.56511,056פמ/ פטור מרו"מווינפאק סחר בע"מכפפות עבור קורונהרבעון 20202
             510,306                                  07.80.02.09510,500מפ/ מכרז פומבירמות מ.א ניהול ותחזוקהתחזוקת מטה מרחב לכישרבעון 20202
             493,790                                  07.80.02.61500,927מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מרכש עבור דיגומיםרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59497,499מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 5 יונדאי אקסנטרבעון 20202
                     -                                  52.50.01.04495,463אא/ אישור אוצרחברת מוטורולהתחזוקה, שדרוג והרחבת אתרי קשר ניצןרבעון 20202
             485,531                                  52.50.01.20485,827מפ/ מכרז פומבישביב מהנדסים ניהול פרוייקטים בע"משירותי כ"א - פיקוח ותיאום פרויקטיםרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59485,703מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 4 קורולהרבעון 20202
             264,000                                  52.50.01.20480,000פו/ פטור ועדההרשות לפיתוח ירושליםתכנון פרויקט קרית המשטרהרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59474,056מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 סורנטורבעון 20202
             470,000                                  07.80.02.29470,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןפורום מחשבהרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.61465,358מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 64 קורולהרבעון 20202
             458,181                                  52.50.01.20458,181מפ/ מכרז פומבישביב מהנדסים ניהול פרוייקטים בע"מעב' פיקוח מב"ט ירושליםרבעון 20202
             456,300                                  07.80.02.56456,300פו/ פטור ועדהארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"ממסיכותרבעון 20202
             453,407                                  07.80.02.09453,804מפ/ מכרז פומבירמות מ.א ניהול ותחזוקהתחזוקת תחנת ראשל"צרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59451,399מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 היילקסרבעון 20202
             450,009                                  07.80.02.09450,202מפ/ מכרז פומבירמות מ.א ניהול ותחזוקהתחזוקת תחנת נתניהרבעון 20202
             449,151                                  52.50.01.20447,016פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפרוייקט מרחב אילת החדשרבעון 20202
             444,945                                  07.80.02.09447,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית צפתארנונהרבעון 20202
             442,997                                  07.80.02.09443,000מפ/ מכרז פומבירמות מ.א ניהול ותחזוקהתחזוקת מטה מחוז ש"ירבעון 20202
             441,228                                  07.80.02.56441,228פו/ פטור ועדהמ.ר.הנטר בעמאמצעי טייזררבעון 20202
             433,634                                  07.80.02.37433,634הכ / התחייבות כספיתמשרד ראש הממשלהריכוז חיובים לשירותי ממשל זמיןרבעון 20202
             426,603                                  07.80.02.09433,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית נתניהארנונהרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59430,609מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 2 סוואנהרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59430,609מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 2 סוואנהרבעון 20202
             430,572                                  07.80.02.55430,572מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםתחזוקת מערכת IVR - במסגרת מכרז רבעון 20202
             416,020                                  07.80.02.53424,842הכ / התחייבות כספיתלשכת הפירסום הממשלתיקמפיין הסברה רמאדן לימי קורונהרבעון 20202
             344,375                                  07.80.01.54421,200חה / חוזה המשכיאפיקים שירותי תחבורהנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20202
             420,015                                  07.80.02.57420,030מפ/ מכרז פומביאיי טו זד אמ אס פתרונות צבאיים מתקדשירותי אחזקה למכשור מטבחירבעון 20202
             419,421                                  52.50.01.20419,421מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלעב' הזזת גידור בבסיס איילרבעון 20202
             415,834                                  07.80.02.09417,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. דרום השרוןארנונהרבעון 20202
             413,422                                  07.80.02.56413,754מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מהחלפת אספקה והתקנה לוח חשמל וגנרטור חדשים תרבעון 20202
             380,752                                  07.80.02.13408,363מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"מאספקת גדרות הפרדה למחוז ירושליםרבעון 20202
             407,973                                  07.80.01.54407,979חה / חוזה המשכיקווים תחבורה ציבוריתנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20202
             400,163                                  07.80.02.56401,310מפ/ מכרז פומביתעש מערכות בע"מתחמושת אימונים ירוקהרבעון 20202
             400,063                                  07.80.02.51400,059מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"משיפור איכות אוויר מג"ב עטרותרבעון 20202
             400,000                                  52.50.01.20400,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיניהול ופיקוח פרויקטים מג"ב אייל זמנירבעון 20202
             400,145                                  07.80.02.04398,523מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןשירות הסעדה - מחוז חוףרבעון 20202
             377,413                                  07.80.02.09396,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית נתיבותארנונהרבעון 20202
             388,494                                  07.80.02.09391,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית אריאלארנונהרבעון 20202
             385,197                                  07.80.01.54385,200חה / חוזה המשכידן תחבורה ציבוריתנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59385,191מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 2 סיארואן ג'אמפירבעון 20202
             384,532                                  52.50.01.20384,533מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיניהול ופיקוח פרויקט מגורים מכמרבעון 20202
             375,839                                  07.80.02.57381,734מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשבים נייחים וניידים מכרז חשכרבעון 20202
             367,634                                  07.80.02.96378,946אא/ אישור אוצרנס טכנולוגיות א.ט. בע"מרישוי מוצרי מיקרוסופטרבעון 20202
             378,378                                  07.80.02.61378,378מפ/ מכרז פומבירדלר בעמדיגום וייצור חלקי התקנה לאמצעי תקשוב רכברבעון 20202
             379,733                                  52.50.01.04377,894פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפרוייקט מב"ט ירושליםרבעון 20202
             376,974                                  07.80.02.55376,974פו/ פטור ועדהביפר תקשורת ישראל בע"משירות ותחזוקת זימוניות קשררבעון 20202
             352,189                                  52.50.01.20375,506מפ/ מכרז פומבימכמש אלקטרוניקה ומעגליםעבודות אלקטרוניקהרבעון 20202
             362,861                                  07.80.02.09365,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית הרצליהארנונהרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59364,277מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 3 קורולהרבעון 20202
             341,524                                  07.80.02.61361,635מפ/ מכרז פומביגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מתחזוקה,פירוק והרכבה. הסכם שירותים רבעון 20202
             360,000                                  07.80.02.58360,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הרווחההשתתפות מחוז י-ם באבטחת מתקן יפו רבעון 20202
             358,400                                  07.80.01.54358,424חה / חוזה המשכיאגד תעבורהנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20202
             342,383                                  07.80.02.56354,807אא/ אישור אוצרחברת מוטורולהזירה שביעית 7 במשל''ט דרוםרבעון 20202
             351,314                                  07.80.02.56351,314מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מהחלפת שערים בעטרות,בית נטופהרבעון 20202
             338,990                                  07.80.02.09348,358הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמיקדן ק בע"מתחזוקת יח' הדוברות הר חוצביםרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.61347,641מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 7 סיטרואן ג'אמפירבעון 20202
             343,288                                  07.80.02.56347,332אא/ אישור אוצרחברת מוטורולהתחזוקה, שדרוג והרחבת אתרי קשר ניצןרבעון 20202
             336,726                                  52.50.01.04340,575מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
             339,899                                  52.50.01.20340,000מפ/ מכרז פומביגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מתכנון אדריכלות פרויקט תחנת באר שבערבעון 20202
             331,321                                  07.80.02.55331,321מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש עבור פרוייקט חברת חשמל יחידת יואברבעון 20202
             324,324                                  07.80.02.56324,324פו/ פטור ועדהגאמידה- מדאקויפ בע"מכפפותרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.09320,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. נוף הגלילארנונהרבעון 20202
             318,300                                  52.50.01.20318,300מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיניהול ופיקוח פרויקטים - עזרי אימוןרבעון 20202
             316,259                                  52.50.01.20316,259מש/ מכרז שב"סרולן בע"מרכש מבנה שירותים- מעלה מכמש רבעון 20202
             314,998                                  07.80.02.04314,999מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oסל לוחםרבעון 20202
             313,853                                  07.80.02.56313,859מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלאספקה והתקנת לוח חשמל חדש לטובת חיבור גנרטור חדש תרבעון 20202
             294,832                                  07.80.02.09310,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית בית שאןארנונהרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59306,534מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 1 פורד F-550רבעון 20202
               99,820                                  07.80.02.29305,988הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיפרסום לגיוסרבעון 20202
             298,854                                  52.50.01.20301,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטישירותי ניהול ופיקוח - משל"ט שרבעון 20202
             272,920                                  07.80.02.09300,558מפ/ מכרז פומביטי אנד אם אור אורלי שחקים בע"משירותי ניקיוןרבעון 20202
             300,000                                  07.80.02.55300,000פו/ פטור ועדהמגנ"א- בי.אם.פי בע"מתחזוקת מערכת מכ"מ אלקטרואופטירבעון 20202
             203,263                                  07.80.02.53300,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיפרסום לגיוסרבעון 20202



             299,567                                  07.80.02.57299,567מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מציוד היקפי למחשבים זיכרונות ומדפסותרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59298,500מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאי אקסנטרבעון 20202
             299,056                                  07.80.02.56298,307מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעהחלפת מע' גילוי אש ת.פ"ת- רבעון 20202
               35,048                                  07.80.02.29296,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיפרסום לגיוסרבעון 20202
             295,466                                  07.80.02.56295,466פו/ פטור ועדהמפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"ממגן דודרבעון 20202
             291,226                                  07.80.02.09295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית אור יהודהארנונהרבעון 20202
             292,370                                  07.80.02.29292,500מח/ מכרז חשכ"למכון קינן שפי בע"משרותי אבחון ומיוןרבעון 20202
             292,126                                  52.50.01.20292,126מפ/ מכרז פומבימרכז הסת"ם -צפת בע"מתשמישי קדושהרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59291,583מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קאיה ספורטג'רבעון 20202
             291,039                                  07.80.02.64291,039כא/ מכרז כ"א חשכ"לקונסיסט מרכות בע"מאספקת שירותי מחשוב - כ"א מנרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.61290,689מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 42 קטנועיםרבעון 20202
             289,984                                  07.80.02.56290,021מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"מגדרות לחץ  בעבור סגר קורונהרבעון 20202
             287,618                                  07.80.02.57287,660מפ/ מכרז פומביש.א.ל.תתחזוקת ציוד מטבחירבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59286,557מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 4 אופנועי סוזוקירבעון 20202
             283,422                                  07.80.02.04284,788מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלה עבור כוחות תגבור קורונהרבעון 20202
             277,520                                  07.80.02.56277,520פו/ פטור ועדהווינפאק סחר בע"ממסיכותרבעון 20202
             275,963                                  07.80.02.57275,000מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מאספקה והתקנת משאבת כיבוי ומאגר מים בבסיס מגרבעון 20202
             269,145                                  52.50.01.20270,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטישרותי ניהול ופיקוח פרויקט הקמת תרבעון 20202
             259,593                                  07.80.02.09260,532מפ/ מכרז פומבירמות מ.א ניהול ותחזוקהתחזוקת מבנה מודיעיןרבעון 20202
             260,000                                  52.50.01.20260,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מתיקון נזילות במקלחות ובחדרי מגוריםרבעון 20202
             258,004                                  07.80.02.55258,004פו/ פטור ועדהאורקל מערכות תכנה ישראל עבור שנת 2020רבעון 20202
                     -                                  07.80.02.51256,988מפ/ מכרז פומבידנזיו בנין ופיתוח בע"משיפוץ מגורי לוחמים יהודאירבעון 20202
             251,777                                  07.80.02.09255,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית מגדל העמקארנונהרבעון 20202
             252,309                                  07.80.02.55252,309מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתהקמת תורן חלקת גדולי האומהרבעון 20202
             226,903                                  07.80.02.70250,000מס/ מכרז סגורמארש ישראל בע"מביטוח כלי טיסרבעון 20202
             248,592                                  52.50.01.04248,591מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
             245,349                                  07.80.02.57245,349מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש מדפסות עבור הערכות לנגיף הקורונהרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59242,852מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 קורולהרבעון 20202
             240,446                                  07.80.01.54242,694חה / חוזה המשכידן בדרום תחבורהנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20202
             239,765                                  07.80.02.51240,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיניהול פרויקט אילתרבעון 20202
             238,296                                  52.50.01.20238,500מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםשיפוץ מתחם סיגנט -פרוייקט דמרבעון 20202
             237,806                                  07.80.02.56237,182מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעהחלפת מערכת גילוי אש תחנת כרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59237,028מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 סורנטורבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59237,028מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 סורנטורבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59236,934מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 סורנטורבעון 20202
             236,834                                  52.50.01.20236,834מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.50235,158הכ / התחייבות כספיתלשכת הפירסום הממשלתיקמפיין הסברה רמאדן לימי קורונהרבעון 20202
             234,088                                  07.80.02.09234,100מפ/ מכרז פומבירמות מ.א ניהול ותחזוקהתחזוקת בית השוטר ת"ארבעון 20202
             237,826                                  07.80.02.56233,621מפ/ מכרז פומבימופת עציון יהודה בע"מלוחות מיגוןרבעון 20202
             228,452                                  07.80.02.56228,552מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלהחלפת והתקנת לוחות חשמל חדשים לחיבור גנרטוריםרבעון 20202
             216,530                                  07.80.02.56228,220מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהחלפת מערכת גילוי אש בתחנת קריית גתרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59225,699מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 היילקסרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59218,019מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 6 קטנועיםרבעון 20202
             217,964                                  07.80.02.09218,000מפ/ מכרז פומבירמות מ.א ניהול ותחזוקהתחזוקת יחידת יואברבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59215,305מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 סוואנהרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59215,305מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 סוואנהרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59215,305מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 סוואנהרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59215,305מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 סוואנהרבעון 20202
             181,814                                  52.50.01.20214,858מש/ מכרז שב"סטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משיפוץ תחנת רהטרבעון 20202
             212,735                                  52.50.01.04212,736מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש ותחזוקת יחידות קצה למערבעון 20202
             211,577                                  52.50.01.20212,000פו/ פטור ועדהש. ענבי מהנדסיםיועץ מיזוג אוויר פרויקט אילתרבעון 20202
             189,553                                  07.80.02.61210,614מפ/ מכרז פומביק.בית אלפא/מפעל הנגרריםדיגום רכב בוקסררבעון 20202
             210,600                                  52.50.01.20210,600מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטישירותי ניהול ופיקוח תשתיות ימרבעון 20202
             206,130                                  07.80.02.09207,000מפ/ מכרז פומבירמות מ.א ניהול ותחזוקהתחזוקת בניין כללרבעון 20202
             205,049                                  52.50.01.20206,000פו/ פטור ועדהב.איסקוביץ את צ.טשר בע"מתכנון מערכות מיזוג ותברואה תחנת מודיעיןרבעון 20202
             199,085                                  52.50.01.20205,085מפ/ מכרז פומבילרמן אדריכלים מתכננישכ"ט אדריכלות להקמת מרחב אילתרבעון 20202
             203,580                                  07.80.02.56203,580פו/ פטור ועדהארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"ממשקפיםרבעון 20202
             201,465                                  07.80.02.56201,465מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתרכישת אמצעים להתקנת מצלמות מבט ירושלים בגזרת מטה ירבעון 20202
             200,000                                  07.80.02.09200,000מפ/ מכרז פומבירמות מ.א ניהול ותחזוקהתחזוקת בית השוטר י-םרבעון 20202
             200,533                                  07.80.02.96200,000מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"מאספקת גדרות הפרדה למחוז ירושליםרבעון 20202
             199,996                                  07.80.02.56200,000מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מתיקון פיצוצי צנרת ושיקום מבנה רבעון 20202
             200,000                                  52.50.01.20200,000מפ/ מכרז פומביברן ישראל בע"משירותי כ"א - ניהול ופיקוח פרויקטיםרבעון 20202
             197,479                                  07.80.02.09200,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית טמרהארנונהרבעון 20202
             200,200                                  07.80.02.56200,000מפ/ מכרז פומביק.בית אלפא/מפעל הנגרריםדיגום רכבי חבלהרבעון 20202
             200,200                                  07.80.02.56200,000מפ/ מכרז פומביק.בית אלפא/מפעל הנגרריםדיגום רכבי חבלהרבעון 20202
             199,800                                  07.80.02.56200,000מפ/ מכרז פומביק.בית אלפא/מפעל הנגרריםדיגום רכבי חבלהרבעון 20202
             199,965                                  07.80.02.04199,965פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמציוד רוכב את"ן 2020רבעון 20202
             201,542                                  07.80.02.56199,961פו/ פטור ועדהפוליקרט טכנולוגיות בע"מערכות פנסיםרבעון 20202
             202,463                                  52.50.01.04199,627מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתהחלפת מצלמות זמיר בהיקויזרבעון 20202
             167,804                                  07.80.02.55199,499מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מרכש מדפסות שחור לבן עבור אטורבעון 20202
             155,616                                  52.50.01.20199,123מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהביצוע שיפוץ והתאמות בתחנת קרית גת פיתוח סיום פרויקרבעון 20202
             198,762                                  52.50.01.20198,762מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"ממג"ב אייל – פריסה זמניתרבעון 20202
             198,069                                  07.80.02.56198,069מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהדבקיםרבעון 20202
             197,801                                  07.80.02.04197,950מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלהרבעון 20202
             196,466                                  07.80.02.04196,466פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמציוד מבצעי לרוכברבעון 20202
             195,750                                  07.80.02.54195,750מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "שי מפכ"ל למשפחות שכולותרבעון 20202
             185,830                                  07.80.02.56193,674מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מאספקת מחשביםרבעון 20202
             193,120                                  07.80.02.56193,600פו/ פטור ועדהמש' הבריאות גיז' אז' ת"אציוד מיגוןרבעון 20202
             193,454                                  07.80.02.04193,452פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמציוד לרוכביםרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59192,595מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן ג'אמפירבעון 20202
             192,407                                  07.80.02.09192,407פו/ פטור ועדהתיצוג פדגו פלסטיקמחיצות מגן מפרספקס עבור בידודרבעון 20202
             191,755                                  07.80.02.56191,755מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהביצוע שיפוץ והתאמות בתחנת קרית גת עבודות פיתוח סיורבעון 20202
             190,974                                  52.50.01.20191,642מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהשיפוץ תחנת אופקים-פרויקטי קיום מברבעון 20202
             190,865                                  07.80.02.09190,931מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מהתקנת לוח חשמל עם משגוחרבעון 20202
             183,749                                  07.80.01.54190,384חה / חוזה המשכיסופרבוס העמקים בעמנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20202
             189,657                                  07.80.02.56189,657מפ/ מכרז פומביסי דיסק מעבדותמכשירי העתקה ומכשיר מגני כתיבה פרונזייםרבעון 20202
             188,955                                  07.80.02.56188,955פו/ פטור ועדהסופרגום תעשיות 1969 בע"ממסיכותרבעון 20202
             186,900                                  07.80.02.56186,900מפ/ מכרז פומבירשת גרף בע"מתמרוריםרבעון 20202
             184,012                                  07.80.02.57184,012מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממדפסת ניידתרבעון 20202
             182,566                                  07.80.02.56182,749מפ/ מכרז פומביפרונט ליין לציודנרתיקיםרבעון 20202
             182,520                                  07.80.02.56182,520פו/ פטור ועדהארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"ממסיכותרבעון 20202
               12,642                                  07.80.02.59182,064מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 היילקסרבעון 20202
             179,999                                  07.80.02.56180,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מתיקון ליקויי בטיחות בבסיס יהודאירבעון 20202



             181,891                                  07.80.02.57179,729מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתעין העדשה – פיילוט מחוז ירושלים" רבעון 20202
             176,350                                  52.50.01.20176,350הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרהתחייבות כספית שירות בתי הסוהררבעון 20202
             152,971                                  07.80.02.55175,640פו/ פטור ועדהדי.בי.אס. שירותי לוויןתחזוקה שירותי טלויזיה בכבליםרבעון 20202
             174,821                                  07.80.02.61174,821מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש ותחזוקה של חלקי התקנה ברכבים חדשיםרבעון 20202
             172,670                                  52.50.01.20172,677מפ/ מכרז פומביגבריאל ממןמחסום צפוני באילת ביצוע עבודהרבעון 20202
             162,803                                  07.80.01.54171,745חה / חוזה המשכימטרופולין תחבורה ציבורינסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20202
             170,528                                  07.80.02.56170,528מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהקמת גדר ביטחונית ותיקון/שדרוג גדר קיימתרבעון 20202
             169,883                                  07.80.02.56169,883מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהשיפוץ תחנת אופקים- סיום פרויקט המשכירבעון 20202
             169,272                                  07.80.02.55169,272מפ/ מכרז פומביסטורנקסט- טריידאנט שרותי מסחר אלקטרהקמה ותפעול מערכת לניהול היסעיםרבעון 20202
             161,016                                  52.50.01.20167,721מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמג"ב אייל – פריסה זמניתרבעון 20202
             167,329                                  07.80.02.27167,330מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיתיקון נזקי סופה - אנגר מסוקים משמר איילוןרבעון 20202
             165,434                                  07.80.02.56165,007מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעהחלפת מערכת גילוי אש תחנת כפר סבארבעון 20202
             165,367                                  07.80.02.56164,936מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעהחלפת מערכת גילוי אש ת. מגדל העמקרבעון 20202
             155,916                                  52.50.01.20159,932מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מפינוי תחנת נתיבות הישנה ותיקוני ליקויים לקראת החזררבעון 20202
             158,628                                  07.80.02.55158,348מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתפערי כיסוי מבט י-ם "אביב מוגן רבעון 20202
             156,378                                  07.80.02.29157,000מס/ מכרז סגורמגל הנדסה תקינה ומעבדהייעוץ טכני בנושאים אוטומטיבייםרבעון 20202
             156,789                                  52.50.01.04156,789מכרז בט"פשמרד אלקטרוניקה בע"ממצלמות אום אל פאחם-עיר ללא אלימותרבעון 20202
             157,856                                  07.80.02.56156,448מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןאפודיםרבעון 20202
             156,102                                  07.80.01.54156,177חה / חוזה המשכידן בצפון-חברה להסעת המונים בע"מנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.61155,391מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 37 קאיה ספורטג'רבעון 20202
             153,988                                  07.80.02.55153,988מס/ מכרז סגוראפסק אבטחת אפליקציות בע"משירותי פיתוח מאובטחרבעון 20202
             152,886                                  07.80.02.51152,890מפ/ מכרז פומבישביב מהנדסים ניהול פרוייקטים בע"משירותי כ"א - פיקוח ותיאום פרויקטיםרבעון 20202
             151,632                                  07.80.02.56151,632פו/ פטור ועדהרותם בטיחות בע"ממסיכותרבעון 20202
             152,446                                  07.80.02.56150,326מפ/ מכרז פומבימופת עציון יהודה בע"מלוחות מיגוןרבעון 20202
             150,000                                  07.80.02.51150,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל במבני מגורים ומקלחות בית נטופהרבעון 20202
             149,933                                  07.80.02.57149,933פו/ פטור ועדההד פוניקס בע"מערכת ראש פלאטרוניקס למוקדנים עבור היערכות לקורונהרבעון 20202
             149,079                                  07.80.02.04149,079פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמסל רוכב מחוז מרכזרבעון 20202
             147,813                                  07.80.02.56147,813מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מכריזה ושמע לקטנועי סיור עבור אגרבעון 20202
             140,732                                  07.80.02.56146,718מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מפנסיםרבעון 20202
             146,718                                  07.80.02.57146,718מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש טאבלטים מוקשחים ואביזריםרבעון 20202
             146,016                                  07.80.02.27146,017מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל כתוצאה מנזקי סערה בבסיס בית גוברין רבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59145,791מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה ספורטז'רבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59145,344מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 4 קטנועיםרבעון 20202
             143,551                                  52.50.01.20143,551מכרז בט"פשמרד אלקטרוניקה בע"ממצלמות אום אל פאחם-עיר ללא אלימותרבעון 20202
             143,310                                  07.80.02.29143,310מח/ מכרז חשכ"לקוולי-טסט ע"מפיתוח  לומדות להכשרה - מכללה לאומית לשוטריםרבעון 20202
             117,369                                  07.80.02.09140,000מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"משירותי ניקיוןרבעון 20202
             114,656                                  07.80.02.04140,000מפ/ מכרז פומביפפה מישל 1999שירותי הסעדה מטבח קרית גת רבעון 20202
             139,994                                  52.50.01.20139,994מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"משיפוץ בית ורטן- מחוז צפוןרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.56139,933מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמאספקת והתקנת מערכת כריזה לקטנועים אגרבעון 20202
             139,815                                  07.80.02.56139,815מפ/ מכרז פומביאומוייז מערכות בע"מפורנזיקה לזי"טים.רבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59137,971מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 1 אופנוע ב.מ.וורבעון 20202
                     -                                  07.80.02.61136,064מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 3 סוואנהרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59135,246מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן C4רבעון 20202
             135,876                                  07.80.02.56135,066מש/ מכרז שב"ספרונט ליין לציודכבלי ידרבעון 20202
             134,999                                  52.50.01.20135,000מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' בינוי שיטור עירוני פרדס חנהרבעון 20202
             132,568                                  07.80.02.56132,568מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהחלפת מערכת גילוי אש בתחנת אופקיםרבעון 20202
             132,161                                  07.80.02.56132,166מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מהחלפת חדרי קרור והקפאה-מגב צוחררבעון 20202
             131,644                                  07.80.02.56131,118מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרם אקדחי גלוק עבור אג"מרבעון 20202
             131,002                                  07.80.02.56131,003מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד היקפי למחשבים זיכרונות ומדפסותרבעון 20202
             130,903                                  52.50.01.20130,920מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מעב' חמ"ל ימ"ר מרכזרבעון 20202
             130,857                                  07.80.02.56130,857פו/ פטור ועדהסלברייטחידוש תוכנות עבור פורנזירבעון 20202
             112,810                                  07.80.02.04130,000מפ/ מכרז פומביאמינולאב בע"מבדיקת מעבדהרבעון 20202
             114,993                                  52.50.01.20130,000מפ/ מכרז פומביאביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"משירותי כ"א- ניהול ופיקוח פרויקטיםרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.61129,065מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 15 ברלינגורבעון 20202
             117,676                                  07.80.02.55128,603פו/ פטור ועדהבינת תקשורת מחשביםשרות ותחזוקה ל- SECURELOGIXרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59127,360מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 9 קורולה סטיישןרבעון 20202
             126,922                                  07.80.02.53126,922מפ/ מכרז פומביפישר תעשיות פרמצבטיות בע"מתכשיר הגנה משמשרבעון 20202
             126,671                                  07.80.02.09126,700מפ/ מכרז פומבירמות מ.א ניהול ותחזוקהתחזוקת מבנה נתיבותרבעון 20202
             119,546                                  07.80.02.09125,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית רמת השרוןארנונהרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59124,863מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 3 סקודה אוקטביהרבעון 20202
             124,839                                  07.80.02.09124,839פו/ פטור ועדהתיצוג פדגו פלסטיקמחיצת מגן פרספקסרבעון 20202
             122,265                                  07.80.02.57122,265מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש טאבלטים מוקשחים ואביזריםרבעון 20202
             121,560                                  52.50.01.04121,560אא/ אישור אוצרחברת מוטורולהתחזוקה, שדרוג והרחבת אתרי קשר ניצןרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59121,426מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 קורולהרבעון 20202
             121,102                                  07.80.01.54121,108חה / חוזה המשכיסופרבוסנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20202
             120,761                                  07.80.02.53120,761פו/ פטור ועדהאקו- רד בע"מלבקשת קרפר - נוזל חיטוי ומטליות חיטוי קורונהרבעון 20202
             118,354                                  07.80.02.57120,169מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותחשבים נייחים וניידים מכרז חשכרבעון 20202
             120,000                                  07.80.02.56120,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' בטיחות תיקון בורות משטח אספלט מטווח מכמרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59119,818מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 ברלינגורבעון 20202
                     -                                  07.80.02.61119,256מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 סורנטורבעון 20202
             118,087                                  07.80.02.96118,170מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ר למחוז ש"י- מבצע קורונהרבעון 20202
             117,988                                  52.50.01.20118,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםבית אלחנן-שרותי יעוץ ותכנון אדריכלותרבעון 20202
             117,523                                  07.80.02.56117,523מפ/ מכרז פומביא. רום בילדינגהחלפת שער חשמלי במטה מחוז דרוםרבעון 20202
             117,000                                  07.80.02.09117,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלהחלפת תאורה היקפית שלא עובדת בבסיסי מגרבעון 20202
             116,648                                  07.80.02.55116,648מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולההתקנת מכשירי קשר וכריזה ברכביםרבעון 20202
             116,351                                  07.80.02.55116,351פו/ פטור ועדהגרינוור טכנולוגיות בע"מתחזוקת מערכת לחיסכון בהדפסהרבעון 20202
               69,483                                  07.80.02.57115,998מפ/ מכרז פומביא.א. מעיינות בע"משירותי אחזקה למכשור מטבחירבעון 20202
               49,523                                  07.80.02.55115,400מפ/ מכרז פומביפרטנר פתרונות תקשורת נייחיםשירותי גישה לרשת האינטרנטרבעון 20202
             115,276                                  52.50.01.20115,276מש/ מכרז שב"סרולן בע"מרכש מבנה שירותים- מעלה מכמש רבעון 20202
             114,995                                  07.80.02.09115,000מפ/ מכרז פומבירמות מ.א ניהול ותחזוקהתחזוקת מרחב חברון, נק המערהרבעון 20202
             113,371                                  52.50.01.20113,371מפ/ מכרז פומביאיי.אס.פי פיטנסציוד כושר לתחנת גליל מערבירבעון 20202
             112,039                                  07.80.02.56112,039מפ/ מכרז פומביחגור בעמאלונקותרבעון 20202
             110,900                                  07.80.02.56112,000מפ/ מכרז פומביש.א.ל.תתחזוקת ציוד מטבחירבעון 20202
               89,639                                  07.80.02.09110,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית תל אביב יפוארנונהרבעון 20202
             109,130                                  07.80.02.56109,130מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מתוכנת ADOBEרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59109,009מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 3 קטנועיםרבעון 20202
                     -                                  07.80.02.59109,009מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 3 קטנועיםרבעון 20202
             103,517                                  07.80.02.09107,794הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאריגים תוצרת ארצנו בע"מתחזוקת תביעות זבולוןרבעון 20202
             107,302                                  07.80.02.56106,779פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתיקון גדר תחנת חדרהרבעון 20202
               87,420                                  07.80.02.04105,300מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלה לשוטרי המחוזרבעון 20202
             105,300                                  07.80.02.55105,300מפ/ מכרז פומביחשבים ה.פ.סאיחזור מידע משפטירבעון 20202
             105,064                                  07.80.01.54105,078חה / חוזה המשכיחברת הנסיעות והתירות נצנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20202
             104,832                                  07.80.02.56104,832מפ/ מכרז פומביקבוצת קרמיטקס בע"מתיקון קסדותרבעון 20202



             111,335                                  07.80.02.57104,690הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20202
             104,242                                  07.80.02.56104,242פו/ פטור ועדהסלברייטחידוש רשיונות סלברייט מקרן פורנזירבעון 20202
             103,689                                  07.80.02.56103,416מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעהחלפת מערכת גילוי אש ק. שמונהרבעון 20202
             103,334                                  07.80.02.56103,334מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןציפותרבעון 20202
             101,473                                  07.80.02.96101,840מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכבים - מחוז חוףרבעון 20202
             101,696                                  07.80.02.56101,696מפ/ מכרז פומביעמוס גזית בע"מגלילי אויררבעון 20202
             105,545                                  07.80.02.53101,088מפ/ מכרז פומביש.א.ג.שרותי רפואה בעמרכש דפיברילטוררבעון 20202
             101,016                                  52.50.01.20101,000מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהתקנת מנדף בתחנת חברוןרבעון 20202
             100,620                                  07.80.02.57100,620מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש טאבלטים מוקשחים ואביזריםרבעון 20202
               92,650                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיניהול פיקוח וביצוע מוזיאון אנדרטת מגרבעון 20202
             100,000                                  07.80.02.09100,000מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מאספקת והתקנת מחיצות במשלטים רבעון 20202
               99,985                                  07.80.02.09100,000מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מהחלפת תאורה היקפית שלא עובדת בבסיסי מגרבעון 20202
               99,993                                  07.80.02.09100,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלהחלפת תאורה היקפית שלא עובדת בבסיסי מגרבעון 20202
             100,000                                  07.80.02.70100,000פו/ פטור ועדהקונטרופ טכנולוגיותתחזוקת קסדות טיסהרבעון 20202
               99,976                                    07.80.02.5399,976המ/ הצעת מחירטופ נייל שיווק בע"מאלכוג'ל 500 מיל' . ציוד חיטוי לנגיף קורונהרבעון 20202
               99,881                                    07.80.02.5399,881המ/ הצעת מחירקליר כימיקלים בע"מציוד חיטוי מפני וירוס הקורונהרבעון 20202
               99,538                                    07.80.02.5699,538פו/ פטור ועדהווטמרקט שיווק בע"מ רכש חומרים נגד טפילים חיצוניים בכלביםרבעון 20202
               97,374                                    07.80.02.5599,520מס/ מכרז סגורי.ב.מ ישראלאספקת מערכת SIEMרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.5999,500מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאירבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6199,326מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 2 סיארואן ג'אמפירבעון 20202
               98,271                                    07.80.02.5498,271מפ/ מכרז פומביע.ר.צים שיווק ישיר בע"מתווי מזון לשוטרי חובה במצוקה כלכליתרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.5997,750מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 1 ב.מ.וורבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6195,325מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 3 פורדרבעון 20202
               94,999                                    07.80.02.5694,999פו/ פטור ועדהגרר שער הגיא בע"מגרירה ואחסנת משטובותרבעון 20202
               94,975                                    52.50.01.2094,975מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
               92,664                                    07.80.02.5692,664פו/ פטור ועדהיעיל די.סי.אס.בעמתיקון מכשירי ממל"ז את"ן 2020רבעון 20202
               91,260                                    52.50.01.2091,260פו/ פטור ועדהדקל תוכנה (ד.ב.י) בע"ממנוי שנתי לתוכנת דקל בענןרבעון 20202
               89,962                                    07.80.02.0491,083מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלת כוחות תגבור מחוז מרכזרבעון 20202
               89,962                                    07.80.02.0491,083מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלת כוחות תגבור מחוז מרכזרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6190,709מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 2 סוואנהרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6190,709מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 2 סוואנהרבעון 20202
               90,000                                    52.50.01.2090,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מאספקה והתקנת תקשורת פאסיבי עבור שיפוץ רהטרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.0490,000פו/ פטור ועדהנורקייט בע"מ אילתכלכלהרבעון 20202
               89,727                                    07.80.02.5689,996מפ/ מכרז פומבינורת איסט טכנולוגיות בע"מ מחסניות פולימריותרבעון 20202
               89,800                                    07.80.02.5689,800מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרנעלייםרבעון 20202
               89,447                                    07.80.02.5689,447מפ/ מכרז פומבינורת איסט טכנולוגיות בע"ממד טווח לייזררבעון 20202
               84,466                                    07.80.02.5588,012פו/ פטור ועדהג'יגהספייסס טכנולוגיותתוכנה לניהול הרשאות משתמשים בזיכרוןרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.5986,515מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 2 קטנועיםרבעון 20202
               86,569                                    52.50.01.0486,162פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפרוייקט מב"ט ירושליםרבעון 20202
               86,339                                    07.80.02.5685,995מפ/ מכרז פומביתעשיות מבלטים אנגלנדר יוסף בע"ממחסניות פלדהרבעון 20202
               85,915                                    52.50.01.2085,915מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
               83,171                                    07.80.02.5784,180מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחיםרבעון 20202
               79,781                                    07.80.02.0483,950מפ/ מכרז פומביאוכל ביתי ניר עציוןתגבור כלכלה בתקופת קורונהרבעון 20202
               82,610                                    52.50.01.2082,282פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאורגן תל שבע/מגזר ערבירבעון 20202
               80,700                                    07.80.02.5180,700מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיניהול ופיקוח פרויקט - חוות השרתים יהודאירבעון 20202
               78,860                                    07.80.02.5680,582מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מאספקה והתקנת לוח חשמל חדש באזור צפוןרבעון 20202
               80,000                                    52.50.01.2080,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מ52500120022רבעון 20202
               78,281                                    07.80.02.0980,000מש/ מכרז שב"סת.ד.ל בע"משדרוג צי'לרים תחנת קצריןרבעון 20202
               79,884                                    07.80.02.5679,976מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמההמשך ביצוע עבודות בינוי במשלט דרוםרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.5979,594מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 2 קטנועיםרבעון 20202
               76,245                                    07.80.02.0476,245פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמסל לוחםרבעון 20202
               75,353                                    07.80.02.5675,353פו/ פטור ועדהעמוס גזית בע"מחלפים לינשוף 9510 את"ן 2020רבעון 20202
               74,880                                    07.80.02.5674,880פו/ פטור ועדהרותם בטיחות בע"מסרבל עבודהרבעון 20202
               74,169                                    07.80.02.5474,169מפ/ מכרז פומביאופיס 3000 בע"משי ליתומיםרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6173,478מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 9 קורולהרבעון 20202
               73,723                                    52.50.01.2073,429פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מנקודת פרדס חנה/ מגזר ערבירבעון 20202
               62,660                                    07.80.02.0972,947מפ/ מכרז פומביטי אנד אם אור אורלי שחקים בע"משירותי ניקיון מפנ"א 2020רבעון 20202
               30,225                                    07.80.02.9672,528מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירות רכביםרבעון 20202
               63,976                                    07.80.01.5472,508חה / חוזה המשכינתיבי אקספרס בע"מנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20202
               72,000                                    52.50.01.0472,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעמדות הלבנה מש"ליםרבעון 20202
               69,594                                    07.80.02.5470,661מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)עמדות הנצחהרבעון 20202
               69,999                                    07.80.02.5170,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטידמ"ש מטה מחוז דרום-פריסהרבעון 20202
               66,245                                    07.80.02.5569,349מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מחידוש רישיון תוכנת ADOBEרבעון 20202
               55,804                                    07.80.02.2969,177מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מרכברבעון 20202
               69,124                                    07.80.02.5769,124מס/ מכרז סגורבינת תקשורת מחשביםרשיון אבטחת מידע SAFEND PROTECTORרבעון 20202
               69,092                                    07.80.02.0469,092פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמציוד עבור רוכבים מחוז חוףרבעון 20202
               69,077                                    07.80.02.5669,077מפ/ מכרז פומביקורטקס הנדסה מתקדמתשיפוץ קסדותרבעון 20202
               66,766                                    07.80.02.5666,768מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהתקנת מערכת גילוי אש בתחנת ערדרבעון 20202
               66,105                                    52.50.01.2066,105מפ/ מכרז פומבימר טלקום בע"מתרנים -הקמה,פירוק,אחזקה, רבעון 20202
               64,278                                    07.80.02.5765,967מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20202
               64,880                                    07.80.02.5664,702מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהחלפת מע' גילוי אש מטה מרחב ציוןרבעון 20202
               64,452                                    07.80.02.2764,452מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםתיקון נזקי סערהרבעון 20202
               55,060                                    07.80.02.0464,198מפ/ מכרז פומבישוגוןכובעי בילוש מדור ציודרבעון 20202
               56,882                                    07.80.02.5664,054פו/ פטור ועדהBD MANUFACTURING IMPO EXPO LTDסרבל חסיני אשרבעון 20202
               63,565                                    52.50.01.2063,819מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מאספקה והתקנת מזגנים תחנת מעלה אדומיםרבעון 20202
               55,784                                    52.50.01.0463,037מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכיםרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.5562,852מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמות ייעודיותרבעון 20202
               62,000                                    07.80.02.0962,000מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מהתקנת מחיצות לקורונה- הוראת מימוש רבעון 20202
               61,930                                    52.50.01.2061,930מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צגידור נקודת מגילותרבעון 20202
               61,157                                    52.50.01.2061,341מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים עבור פרויקט כלבייה בהרבעון 20202
               60,464                                    52.50.01.2061,135מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מהעתקת עמודי תאורת גדר בבסיס איילרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.5960,713מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 פיקנטורבעון 20202
               60,440                                    07.80.02.0460,441מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oניהול מכרז המדיםרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6160,391מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 היילקסרבעון 20202
               60,000                                    07.80.02.5660,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
               59,091                                    07.80.02.5760,000הכ / התחייבות כספיתלשכת הפירסום הממשלתיקמפיין גיוסרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.5760,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20202
               58,357                                    07.80.02.1360,000פו/ פטור ועדה איתוראן איתור ושליטהניהול צי רכב ,איכון וניטור התנהגות נהג רבעון 20202
               59,996                                    07.80.02.0960,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעב' איטום מחוז חוףרבעון 20202
               59,810                                    07.80.02.0459,810מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oוואוצ'ר ספורט - אייץ' אנד או רבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6159,628מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 סורנטורבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6159,628מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 סורנטורבעון 20202
               59,170                                    07.80.02.9659,322מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מתגבור קורונהרבעון 20202



               58,467                                    52.50.01.2058,468מפ/ מכרז פומביטופ רמדור מערכות ומחשבשירות ניהול פרויקטים ברשת האינטרנטרבעון 20202
               58,000                                    52.50.01.0458,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבור עמדות הלבנה מש"ליםרבעון 20202
               57,531                                    07.80.02.2757,531מכרז בט"פתים נטקוםונדליזםרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6157,149מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 7 קורולהרבעון 20202
               40,515                                    07.80.02.2957,073מפ/ מכרז פומביאם.אי.אס מחקרים שיווקים בע"מסקריםרבעון 20202
               56,160                                    52.50.01.0456,160פו/ פטור ועדהדרך ארץ הייוויז בע"מתחזוקה LPR כביש 6 תשלום צריכת חשמל שנתיתרבעון 20202
               56,148                                    07.80.02.5656,148מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןציפותרבעון 20202
               55,775                                    07.80.02.0955,796מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל - תחזוקהרבעון 20202
               55,595                                    07.80.02.2755,595מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מתיקון נזקי סערה בבסיס בית גובריןרבעון 20202
               53,355                                    52.50.01.2055,364מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםמג"ב אייל, פריסה זמניתרבעון 20202
               54,569                                    07.80.02.5654,569פו/ פטור ועדהאודורטקנוזל בואשרבעון 20202
               54,541                                    07.80.02.0454,541מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרסליקת נקודות מדיםרבעון 20202
               52,477                                    07.80.02.9654,293מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכברבעון 20202
               54,263                                    07.80.02.5654,263מפ/ מכרז פומביחגור בעמפאוציםרבעון 20202
               49,824                                    07.80.02.1354,243מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכברבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6153,800מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 1 ב.מ.וורבעון 20202
               53,586                                    07.80.02.5753,586מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממצלמת אינטרנט רשת עבור היערכות לקורונהרבעון 20202
               52,837                                    07.80.02.5652,837מפ/ מכרז פומביב.רימון סוכנויות בעמערכת תאורהרבעון 20202
               52,790                                    07.80.02.0452,790מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרנעל סל כלבן ערכת כלבן 2020רבעון 20202
               52,320                                    07.80.02.5652,686מפ/ מכרז פומביפ.א.ב. ייצור וייבואעבודות מכניותרבעון 20202
               52,534                                    52.50.01.2052,534מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"משיטור עירוני קלנסוואהרבעון 20202
               51,803                                    07.80.02.5651,803פו/ פטור ועדהמפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מלוחות מיגוןרבעון 20202
               50,988                                    07.80.02.5650,988מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
               50,340                                    07.80.02.5650,095מפ/ מכרז פומבימכמש אלקטרוניקה ומעגליםתיקון מערכות מדידה עבור מערך החבלהרבעון 20202
               17,550                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיניהול תאום תכנון +פיקוח ביצוע טובא זנגריהרבעון 20202
               50,000                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיניהול ופיקוח פרויקט - חוות השרתים יהודאירבעון 20202
               46,822                                    07.80.02.5650,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןשינוע ודמי טיפול בהזמנות ייבוארבעון 20202
               20,000                                    07.80.02.3750,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןלינות שח"מרבעון 20202
               49,356                                    07.80.02.0950,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"מניהול פיקוח פרויקט מטבח ערדרבעון 20202
               23,238                                    07.80.02.0950,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. כפר מנדאארנונהרבעון 20202
               50,000                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיניהול ופיקוח -תחנת באר שבערבעון 20202
               50,000                                    07.80.02.0950,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםאיטום גגות ביחידות דרוםרבעון 20202
               50,000                                    07.80.02.5650,000מפ/ מכרז פומביחגור בעמתיקון חליפות מיגון ושיפוץ קסדותרבעון 20202
               50,000                                    07.80.02.5650,000מפ/ מכרז פומביחגור בעממנשא מיםרבעון 20202
               50,000                                    07.80.02.0950,000המ/ הצעת מחירחנין מרעי-פינת חן סיבה קוסמטיקסגיזום עציםרבעון 20202
               49,999                                    07.80.02.5650,000פו/ פטור ועדהאמקולתחזוקת רובוט שונררבעון 20202
               50,000                                    07.80.02.5650,000מפ/ מכרז פומביחגור בעמתיקון מנשאי רבידיםרבעון 20202
               49,988                                    52.50.01.0449,988פו/ פטור ועדהסאפ ישראל מערכת  SAP /שעות עבודהרבעון 20202
               49,959                                    52.50.01.2049,959המ/ הצעת מחירברהום נירוסטה בע"ממנדף נירוסטה כולל התקנהרבעון 20202
               49,898                                    07.80.02.0949,898המ/ הצעת מחיראלירן בגןעבודות גינון מחוז מרכזרבעון 20202
               49,701                                    52.50.01.2049,701מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6149,663מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן ג'אמפירבעון 20202
               49,498                                    07.80.02.0949,498המ/ הצעת מחירבשי חזי (יגל ויעשב פיתוח סביבתי)עבודות גינון מחוז מרכזרבעון 20202
               49,435                                    07.80.02.5749,435מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מחשבי עריכה עבור היערכות מרבעון 20202
               49,397                                    07.80.02.0949,397המ/ הצעת מחירגל גינוןעבודות גינון מחוז מרכזרבעון 20202
               49,140                                    07.80.02.2949,140מש/ מכרז שב"סבש גל (שבא)ציוד אימון אישי לשוטריםרבעון 20202
               37,838                                    07.80.02.5648,995מפ/ מכרז פומביVISTA OUTDOOR SALES LLCתחמושתרבעון 20202
               48,233                                    07.80.02.5548,233המ/ הצעת מחיראלעד מערכות תוכנהחידוש רישוי NINTEXרבעון 20202
               47,973                                    07.80.02.2948,204מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהלימודי נהיגה במיקור חוץ 2020רבעון 20202
               36,878                                    52.50.01.2048,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםתכנון מערכות בחוות שרתים יהודאירבעון 20202
               31,906                                    07.80.02.0947,866פו/ פטור ועדהצידון שרותי הסקהתחזוקת מערכות הסקהרבעון 20202
               47,649                                    52.50.01.2047,649מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלתכנון מערכות חשמל מתח גבוה משמר איילוןרבעון 20202
               47,259                                    52.50.01.2047,259מפ/ מכרז פומביאביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מניהול ופיקוח פרויקט שיפוץ מטבח נעוריםרבעון 20202
               46,879                                    52.50.01.2047,000מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלהחלפת חלונות לשכת גיוס וממדרבעון 20202
               46,964                                    07.80.02.5646,964מפ/ מכרז פומביחגור בעמתיקיםרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6146,824מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 14 סקודהרבעון 20202
               46,539                                    07.80.02.5646,539מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מערכות קשר לרוכב - מתנדבי סיירתרבעון 20202
               46,237                                    07.80.02.5146,274מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתיכנון ופיקוח עטרות שיפור איכות אוויררבעון 20202
               46,025                                    52.50.01.2045,842פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משיטור עירוני רהט/מגזר ערבירבעון 20202
               31,906                                    07.80.02.0945,738פו/ פטור ועדהצידון שרותי הסקהשירותי תחזוקה למערכות הסקהרבעון 20202
               45,710                                    52.50.01.2045,710מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"משיטור עירוני מגזר ערבי – פרדס חנהרבעון 20202
               46,028                                    07.80.02.5645,527מפ/ מכרז פומבימפרולייטמשקפת מא"כרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.5945,419מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 1 סוזוקירבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6145,355מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 סוואנהרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6145,355מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 סוואנהרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6145,355מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 סוואנהרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6145,355מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 סוואנהרבעון 20202
               43,303                                    52.50.01.2045,183מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותשיטור עירוני מגזר ערבי – פרדס חנהרבעון 20202
               44,685                                    52.50.01.2044,800מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
               44,460                                    07.80.02.5644,460פס/ פטור סגן חשבפאראזירו טכנולוגיותמערכת מצנח לרחפןרבעון 20202
               44,446                                    07.80.02.2744,460מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהתקנת גדר בתחנת זיכרון יעקב כתוצאה מנזק של ירידת גרבעון 20202
               44,447                                    07.80.02.2944,447מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףהחלפת מתחם הצללה תקול עבור טירוני מגרבעון 20202
               44,000                                    07.80.02.0444,000מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oסל לוחם את"ן 2020רבעון 20202
               41,689                                    07.80.02.2743,484מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"ממחשבים נייחיםרבעון 20202
               43,290                                    07.80.02.2943,290מפ/ מכרז פומבימולטיפאס פיימנטס-פתרונוהנפקת תעודות גמלאיםרבעון 20202
               43,302                                    07.80.02.5643,261מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןתיקיםרבעון 20202
               43,626                                    07.80.02.5743,243מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מעבור להברבעון 20202
               42,998                                    07.80.02.5642,998מפ/ מכרז פומביחגור בעמפאוצים למצלמות גףרבעון 20202
               42,574                                    07.80.02.2942,574מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"ממדפסות לתעודות מינוירבעון 20202
               40,614                                    07.80.02.0442,163פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמציוד לרוכביםרבעון 20202
               42,120                                    07.80.02.5042,120פס/ פטור סגן חשבעננה בע"מקליפרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6141,621מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 8 סקודה אוקטביהרבעון 20202
               41,574                                    07.80.02.0441,574פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמציוד מיגון לרוכבי אופנוערבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6141,527מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 6 קטנועיםרבעון 20202
               41,399                                    07.80.02.0441,399מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oסל לוחם יסמ צפוןרבעון 20202
               40,343                                    07.80.02.0940,343מש/ מכרז שב"סת.ד.ל בע"מתיקון תשתיות למערכת צי'לרים מעלה אדומיםרבעון 20202
               39,997                                    52.50.01.2040,001מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםפרויקט מגזר ערבי-תחנת רהטרבעון 20202
               40,000                                    52.50.01.2040,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מהשלמת תשתיות תקשורת מאורבעון 20202
               19,333                                    52.50.01.2040,000מפ/ מכרז פומביאביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"משירותי ניהול ופיקוח מטבח משמר איילוןרבעון 20202
               39,150                                    07.80.02.0439,750מפ/ מכרז פומביאגודה לבריאות הציבורביקורות תברואהרבעון 20202
               12,440                                    07.80.02.9639,748מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעיםרבעון 20202
               32,506                                    07.80.02.5639,683פו/ פטור ועדהMAGNET FORENSICSתוכנה ושדרוג לשחזור ראיות מרשת האינטרנטרבעון 20202
               39,663                                    07.80.02.5739,663פו/ פטור ועדהבריפקאםתוכנה לצמצום זמני צפייהרבעון 20202



               39,023                                    52.50.01.2039,023מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
               38,913                                    07.80.02.5539,013מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחים וניידים מכרז חשכרבעון 20202
               38,834                                    07.80.02.0438,833פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמציוד לרוכביםרבעון 20202
               38,686                                    07.80.02.0438,686המ/ הצעת מחירגולדמן יבוא בלעדי בע"מנעלי בטיחות פרשיםרבעון 20202
               38,610                                    07.80.02.5638,610פו/ פטור ועדהמרעום דולפיןאפודיםרבעון 20202
               38,589                                    07.80.02.5738,589מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש טאבלטים מוקשחים ואביזריםרבעון 20202
               45,593                                    07.80.02.0437,995מפ/ מכרז פומביאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מהשלמות מלאי מדים הטסהרבעון 20202
               37,970                                    07.80.02.0937,970מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש והחלפת מזגנים ישנים שלא עובדים בבסיס תחנת ביתרבעון 20202
               23,217                                    07.80.02.1337,510מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ררבעון 20202
               37,265                                    07.80.02.0437,265פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמציוד לרוכביםרבעון 20202
               37,065                                    07.80.02.5537,065פו/ פטור ועדהטופ שיא שרותי יעוץתחזוקת מערכת מבחנים עבור שנת רבעון 20202
               37,011                                    52.50.01.2037,011מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלתוספות ממד"ה-עבודות בינוירבעון 20202
               36,660                                    07.80.02.0436,664מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרביגוד טרמירבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6136,418מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 7 סקודה אוקטביהרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.5936,336מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנוערבעון 20202
               36,130                                    07.80.02.5936,130מס/ מכרז סגורמגל הנדסה תקינה ומעבדה ניסוי מעוותים בממוגנים הקלים בלבדרבעון 20202
               36,103                                    07.80.02.2736,103מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
               34,720                                    07.80.02.0936,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. רמת נגבארנונהרבעון 20202
               36,111                                    07.80.02.5635,967מש/ מכרז שב"סטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מיומן מטה מחוז דרוםרבעון 20202
               36,053                                    07.80.02.2935,802מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"מאוהליםרבעון 20202
               35,675                                    07.80.01.5435,685חה / חוזה המשכידן ב"ש תחבורה בע"מדן באר שבע- תעריפי אשכולותרבעון 20202
               35,532                                    07.80.02.7035,532פו/ פטור ועדהס. היללי פרוייקטים בע"מרכש קסדות טייסיםרבעון 20202
               35,121                                    52.50.01.2035,121מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
               35,100                                    07.80.02.5635,100המ/ הצעת מחירדי.זי.ר השקעות בע"ממשקפות חד עיניותרבעון 20202
               35,100                                    07.80.02.0435,100פס/ פטור סגן חשבע.נ. אחסון וקירור בע"מחפ"ק קירור לטובת מבצע מירוןרבעון 20202
               35,100                                    07.80.02.5635,100מפ/ מכרז פומביקאריל שיווק בינלאומי בע"מרכש של חלקי חילוף (מתאמיםרבעון 20202
               30,586                                    07.80.02.2935,100מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהסעיםרבעון 20202
               35,077                                    07.80.02.5635,077פו/ פטור ועדהגרר שער הגיא בע"מגרירה ואחסנת משטובותרבעון 20202
               35,001                                    07.80.02.5635,001מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מסוללות לפנסרבעון 20202
               31,659                                    07.80.02.1335,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכון רישוי אלישעמבחני רישוי לרכברבעון 20202
               35,000                                    07.80.02.1335,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאייר טו גו בע"מרכש עמדת לחץ אוויררבעון 20202
               34,995                                    07.80.02.5634,995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלקיים פאסיפיק שיווקפריטים עבור יחידות אג"מ מחוז חוףרבעון 20202
               34,986                                    07.80.02.5634,986הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאגודה לבריאות הציבוררצועה משופרת דגם חדש לנקרבעון 20202
               34,983                                    07.80.02.5634,983הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוי אסף- אטרקשיינסמסכותרבעון 20202
               34,955                                    07.80.02.2934,955הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.זמברג מוצרי מתכת בע"ממטרות ברזל לירירבעון 20202
               34,939                                    07.80.02.5634,939הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיתן פריד קרן אור בע"מתיקון ציוד צילוםרבעון 20202
               34,691                                    07.80.02.6134,691הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבלצר אלקטרוניקה בע"מרכש עבור דיגומים לכלי רכברבעון 20202
                     -                                    07.80.02.5334,632הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלי לוי הפקותהפקת סרטיםרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6134,586מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 5 יונדאי אקסנטרבעון 20202
               34,562                                    07.80.02.5734,562מס/ מכרז סגורבינת תקשורת מחשביםרשיון אבטחת מידע SAFEND PROTECTORרבעון 20202
               34,467                                    07.80.02.3734,467מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
               34,423                                    07.80.02.5134,424מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
               33,825                                    07.80.02.6134,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדי מערכות סטריאוחיישני חנייה אחורייםרבעון 20202
               34,017                                    07.80.02.5634,017מפ/ מכרז פומבישחר נחמיהאוגר שמערבעון 20202
               33,988                                    07.80.02.5733,989מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
               34,028                                    07.80.02.5633,986הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20202
               33,870                                    52.50.01.2033,870מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
               33,813                                    07.80.02.5633,813הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהדר-שרותים רפואיים בעמאלונקת פארגארד לחילוץ בהיטסרבעון 20202
               33,202                                    07.80.02.5633,659מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםעב' בינוי והתאמות מטבח פתח תקווהרבעון 20202
               33,638                                    07.80.02.5733,638הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכומפניקס תקשורת ואלקטרוניקהבמסגרת תקציב 1 מש"ח עבור רכש טאבלטים להיערכות לקוררבעון 20202
               24,944                                    07.80.02.1333,620מפ/ מכרז פומביגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מתחזוקת גשרי תאורה ומערכות הבהוברבעון 20202
               33,337                                    07.80.02.5633,337פו/ פטור ועדהמימון וקנין רקפתמסיכות השלמהרבעון 20202
               32,523                                    07.80.02.5633,321מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשביםרבעון 20202
               33,015                                    07.80.02.0433,015פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמציוד לרוכביםרבעון 20202
               30,394                                    07.80.02.9633,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כר קורונה מחוז צפוןרבעון 20202
               31,622                                    52.50.01.2032,995מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותשיטור עירוני רהטרבעון 20202
               32,907                                    07.80.02.5632,907מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד היקפי למחשבים ומדפסותרבעון 20202
               32,880                                    52.50.01.2032,880מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צזיט חטמ"ר עציוןרבעון 20202
               32,760                                    07.80.02.5332,760פס/ פטור סגן חשביפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מתקשוברבעון 20202
               32,760                                    07.80.02.0932,760הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנדב איכות בגיזוםגיזום עציםרבעון 20202
               32,677                                    07.80.02.0432,681פו/ פטור ועדהנורקייט בע"מ אילתשירותי הסעדהרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6132,657מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 4 קורולהרבעון 20202
               32,621                                    07.80.02.0432,621מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oסל לוחם שיטור ימירבעון 20202
               32,621                                    07.80.02.0432,621מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oסל לוחם שיטור ימירבעון 20202
               32,334                                    07.80.02.5632,334פו/ פטור ועדהכרמל ליאור "השראה"יועץרבעון 20202
               32,292                                    07.80.02.5532,292הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלחוט יםרכש אנטנות כנפון VHF עבור תרניםרבעון 20202
               32,109                                    07.80.02.0932,110המ/ הצעת מחירהעוגן-שותפויות ונכסיםתחזוקת חדרי מכולות קרור באזור דרוםרבעון 20202
               32,058                                    07.80.02.5732,058הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסקוריטיץ' בע"מניתוח רשתות חברתיותרבעון 20202
               31,590                                    07.80.02.5731,590המ/ הצעת מחירשרגאי דגלים וסמלים_בעמחידוש כתוצאה מבלאי והיערכות לימי זיכרון ועצמאותרבעון 20202
               31,419                                    52.50.01.2031,419מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"משיטור עירוני רהטרבעון 20202
               31,044                                    07.80.02.0931,044מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיתחזוקה שוטפת- עב' איטום ותיקון נזילות בסיס מכביםרבעון 20202
               30,798                                    07.80.02.5730,798פו/ פטור ועדהסלברייטתוכנה לשחזור ראיות מסלולריים רבעון 20202
               30,850                                    07.80.02.5630,701פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגוו מתקן שלמה תל אביברבעון 20202
               30,210                                    07.80.02.5630,500מח/ מכרז חשכ"לק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"משירותי גריסהרבעון 20202
               29,607                                    52.50.01.2030,312מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6130,229מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 5 היילקסרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6130,229מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 היילקסרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6130,196מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 היילקסרבעון 20202
               27,310                                    07.80.02.9630,045מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כלי רכברבעון 20202
               29,188                                    07.80.02.1330,011פו/ פטור ועדה איתוראן איתור ושליטהכפתור זיהוי אישי להנעת רכברבעון 20202
               12,262                                    52.50.01.2030,000מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלתכנון אדריכלי לפריסת יח' האגם במאור איירפורט סיטירבעון 20202
                  7,996                                    52.50.01.2030,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"משירותי ניהול ופיקוח פרויקט דוברותרבעון 20202
               24,315                                    52.50.01.2030,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"מניהול ופיקוח פרוייקט דמ"ש מטארבעון 20202
               29,988                                    07.80.02.5630,000פו/ פטור ועדהשילת אופטרוניקה בע"מתחזוקת בלון תצפיתרבעון 20202
               29,998                                    07.80.02.5629,977מח/ מכרז חשכ"לאימג' סטור מערכות בע"מתוכנית דגימת קלטותרבעון 20202
               29,952                                    07.80.02.0929,952הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבוחבוט רפאל מדבירית ריסוס והדברהשירותי הדברה וריסוס יחי' מחוז דרוםרבעון 20202
               29,835                                    07.80.02.5529,835פו/ פטור ועדהתדיראן טלקום שירותי תקששעות עבודה לטכנאי עבור שירות ותחזוקת מערכות ההקלטהרבעון 20202
               29,620                                    52.50.01.2029,620מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מפריסת תשתית בדמ"ש זבולוןרבעון 20202
               25,817                                    07.80.02.9629,579מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהיסעיםרבעון 20202
               29,528                                    07.80.02.0929,537מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהקמת גדר ביטחונית ותיקון/שדרוג גדר קיימתרבעון 20202
               29,484                                    07.80.02.5629,484הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרום אפ.גי.פי. יבוא ושיתורן דגל -מטה מחוז ת"ארבעון 20202
               29,329                                    07.80.02.0429,340הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןכלכלה מודיעין עיליתרבעון 20202
               28,782                                    07.80.02.2729,260מש/ מכרז שב"סהעוגן-שותפויות ונכסיםתחזוקת מכולות וחדרי קירור יהודאירבעון 20202



               28,835                                    07.80.02.5529,241פו/ פטור ועדהמ.י.ה. מחשבים בעמתחזוקה ורישיונות SASרבעון 20202
               29,021                                    07.80.02.5629,021מפ/ מכרז פומביחגור בעמפאוציםרבעון 20202
               28,940                                    07.80.02.5628,940הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוקסוסרכש תוסף מזון ביוטיןרבעון 20202
               28,899                                    07.80.02.5628,899הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעמווסט טקטי לפלטה בליסטיתרבעון 20202
               28,665                                    07.80.02.5728,665מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש טאבלטים מוקשחים ואביזריםרבעון 20202
               28,656                                    07.80.02.5628,656מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנסים אישייםרבעון 20202
               28,500                                    52.50.01.2028,500מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיבניית חדר שרותים עבור משלרבעון 20202
               28,361                                    52.50.01.2028,361מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלייעוץ חשמל בתחנת קריית גתרבעון 20202
               28,264                                    07.80.02.5628,264מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6128,259מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 1 אופנוע ב.מ.וורבעון 20202
               28,250                                    07.80.02.2728,250מכרז בט"פתים נטקוםתיקון עמדת א'3רבעון 20202
               28,236                                    52.50.01.2028,236מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מאספקה והתקנת תקשורת פאסיבי עבור תחנת אופקיםרבעון 20202
               28,080                                    07.80.02.5628,080פו/ פטור ועדהיוד מר חניונים בע"מגרירה ואחסנת משטובותרבעון 20202
               28,080                                    07.80.02.5628,080הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלמינציה ירושלים (1986) בע"מכרטיסים מגנטיםרבעון 20202
               26,306                                    07.80.02.5628,061פס/ פטור סגן חשבמכון התקנים הישראליבקרת איכותרבעון 20202
               27,713                                    07.80.02.5628,061מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקות לניידותרבעון 20202
               28,000                                    07.80.02.2928,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלד וויז'ן בע"מהשכרת  מסך לד - יום פתוח  מכללה לאומית לשוטריםרבעון 20202
               27,905                                    52.50.01.2027,905מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"ממג"ב אייל – פריסה זמניתרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6127,685מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 4 קטנועיםרבעון 20202
               27,795                                    07.80.02.5727,668מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשבים נייחים וניידים מכרז חשכרבעון 20202
               27,495                                    52.50.01.2027,495מפ/ מכרז פומביאביר ספורט בע"מציוד כושר לתחנת ג'דיידה מכררבעון 20202
               27,027                                    07.80.02.5727,027מס/ מכרז סגורקומדע בע"מרכש RSAרבעון 20202
               26,910                                    07.80.02.2727,011פו/ פטור ועדהבזק בינלאומי בע"מתחזוקת מרכזיותרבעון 20202
               26,911                                    07.80.02.5726,911מח/ מכרז חשכ"לחברת מוטורולהשירותי PUSH TO TALK OVER CELLULARרבעון 20202
               26,910                                    07.80.02.5626,910פמ/ פטור מרו"מא.ב 2000 בע"מכפפות עבור קורונהרבעון 20202
               17,749                                    07.80.02.5626,754מפ/ מכרז פומביUBR ENTERPRISESפרסת גומירבעון 20202
               17,470                                    07.80.02.0426,511מפ/ מכרז פומבירינה תעשיות נעליים בע"מרכש נעליים לאוכלוסיית הבינוירבעון 20202
               26,447                                    52.50.01.2026,447מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' בינוי ודלתות תחנת גלילותרבעון 20202
               26,409                                    07.80.02.5626,409פו/ פטור ועדהח.ב.א. סוכנויות בע"מייצור כרטיסי PIPרבעון 20202
               24,356                                    07.80.02.5626,267מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מפנסיםרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6126,226מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 3 סקודה סופרברבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6126,220מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 1 סוזוקירבעון 20202
               26,000                                    07.80.02.0926,000מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מהתקנת מחיצות נגד קורונה במרכז מיון בכיריםרבעון 20202
               25,921                                    07.80.02.5725,921מס/ מכרז סגורבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקה למוצרי סאייפנדרבעון 20202
               25,904                                    07.80.02.2925,904מש/ מכרז שב"סבש גל (שבא)שיפוץ אולם הגנה עצמית נעורים רבעון 20202
               22,724                                    07.80.02.2725,617מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהתיקון גג מרפאה בית דגןרבעון 20202
               25,349                                    52.50.01.2025,349מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
               25,082                                    07.80.02.5125,082מש/ מכרז שב"סרולן בע"מרכש מבנה שירותים- מעלה מכמש רבעון 20202
               19,162                                    52.50.01.2025,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםתכנון פריסת חטיבת דוברותרבעון 20202
               25,000                                    07.80.02.5625,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מאודיטוריום מג"ב מכמשרבעון 20202
               11,794                                    07.80.02.5625,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםיעוץ להחלפת מעלית -קרן בלאי בית השוטר תרבעון 20202
               24,999                                    07.80.02.5624,999פו/ פטור ועדהגרר שער הגיא בע"מגרירה ואחסנת משטובותרבעון 20202
               24,968                                    07.80.02.2724,968מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"משעוני הסעדהרבעון 20202
               24,728                                    07.80.02.5524,966פו/ פטור ועדהאורקל מערכות תכנה ישראלתחזוקת רישיונות אורקל גולדן גייטרבעון 20202
               24,944                                    07.80.02.5724,944מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מתוכנותרבעון 20202
               24,871                                    52.50.01.2024,773פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מכלים שלובים תחנת מודיעיןרבעון 20202
               24,710                                    07.80.02.5624,710מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים קעוריםרבעון 20202
               24,664                                    07.80.02.6124,664מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מדיגום רכביםרבעון 20202
               24,493                                    07.80.02.5724,493מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמות ייעודיותרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6124,493מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 3 קורולהרבעון 20202
               23,014                                    52.50.01.2024,014מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות שיטור עירוני תל שבערבעון 20202
               24,000                                    07.80.02.5624,000הכ / התחייבות כספיתנתיבי ישראלעגלת חץרבעון 20202
               18,133                                    07.80.02.5323,835מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מקורס הכנה למבחן - מחוז חוףרבעון 20202
               23,774                                    52.50.01.2023,774מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתהגדלת מנוףרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6123,427מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמ (מאזדה)רכש 1 פורד F-550רבעון 20202
               23,400                                    07.80.02.5623,400פו/ פטור ועדהשלאון מפעלים כימיים בע"מדיסקיותרבעון 20202
               23,316                                    07.80.02.0923,321מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל ותחזוקה באזור צפוןרבעון 20202
               21,881                                    52.50.01.2023,292מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותשיטור עירוני קלנסוואהרבעון 20202
               23,073                                    07.80.02.5323,166מש/ מכרז שב"ססנו פרופשיונל בע"מדוחה יתושים תרסיסרבעון 20202
               22,996                                    07.80.02.2723,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלתיקון עמודי חשמל בתחנת משגברבעון 20202
               22,944                                    07.80.02.5622,944הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מעמדת עגינה לפלאפוניםרבעון 20202
               22,932                                    07.80.02.0922,932הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדוד יונהשער נגרר חשמלי עבור יחידת הכלבים לצורך שיחרור ואימרבעון 20202
               22,894                                    07.80.02.3722,894הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןניסוי בטיחותי בבלמים ברכבים ממוגני ירי רבעון 20202
               22,800                                    07.80.02.5322,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20202
               21,778                                    07.80.02.5522,776פו/ פטור ועדהעיצוב עיסקי בע"מניפוק ותחזוקת רישיונות טלריקרבעון 20202
               22,691                                    07.80.02.5722,691מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותציוד היקפי למחשבים זיכרונות ומדפסותרבעון 20202
                  9,056                                    07.80.02.9622,640הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדיגי'יטנט בע"מייעוץ וליווי הקמת אולפן אה"דרבעון 20202
               22,637                                    07.80.02.5622,637מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמות סטילס - את"ן 2020רבעון 20202
               22,523                                    07.80.02.2922,523הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפולק הספקה בעמרכש משקפי מגן לירי - מדור כשירויות אהרבעון 20202
               22,289                                    07.80.02.5622,289מפ/ מכרז פומביפ.א.ב. ייצור וייבואייצוד מצמדיםרבעון 20202
               22,230                                    07.80.02.5622,230מפ/ מכרז פומביוידאוסטמצלמות וידיאו ומצלמות סטילסרבעון 20202
               18,863                                    07.80.02.5722,098מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"ממדפסותרבעון 20202
               19,303                                    52.50.01.2022,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"משירותי ליווי ניהול שכירות בית הטורקיזרבעון 20202
               21,665                                    52.50.01.2022,000מפ/ מכרז פומביברן ישראל בע"מניהול ופיקוח פרוייקט דמ"ש ררבעון 20202
               21,612                                    07.80.02.5621,922מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מתוספת רכזת גילוי אש במבנה מרפאת שיניים בבהרבעון 20202
               21,785                                    07.80.02.5621,785מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20202
               21,704                                    07.80.02.5721,704מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממדפסת ניידתרבעון 20202
               21,645                                    07.80.02.5621,645הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרב בריחהחלפת דלת ביטחון לצורך מיגון הנשקייה בבסיס צוחררבעון 20202
               21,622                                    07.80.02.5621,622הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמטאו טק שרותים מטאורולומד עומס חוםרבעון 20202
               21,598                                    07.80.02.5721,598מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכישת סורקיםרבעון 20202
               21,256                                    52.50.01.2021,256מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלתב"ע דרך גישה למתקן משמר איילוןרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.5721,095מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמאספקת והתקנת מערכת כריזה לקטנועים אגרבעון 20202
               21,060                                    07.80.02.5621,060הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצוק אליעזרדיגום רכב- כתיבת מפרט חפרבעון 20202
               21,060                                    07.80.02.2921,060הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכל העולם במה (יורם חטב)סדנאות תשאול למגזר האח"מ מחוז צפוןרבעון 20202
               21,000                                    52.50.01.2021,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
               18,243                                    52.50.01.2021,000מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותמג"ב אייל-פריסת קבע הסדרת תברבעון 20202
               16,506                                    07.80.02.0920,930מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"משירותי ניקיוןרבעון 20202
               20,987                                    52.50.01.2020,914מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהעתקת תשתית גילוי אש במכמשרבעון 20202
               20,826                                    07.80.02.2920,826הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמגן אופטיק בעמרכש  אוזניות מדור כשירויות  רבעון 20202
               18,208                                    07.80.02.0920,811מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלשיקום ותיקון קירות כלבייה בבית דגןרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6120,764מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 3 קטנועיםרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6120,764מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 3 קטנועיםרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6120,751מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאי אקסנטרבעון 20202



               20,819                                    07.80.02.5620,719פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקרוסלה מחוז שירבעון 20202
               20,498                                    07.80.02.0420,498מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרסל רוכב מחוז צפון 2020רבעון 20202
               20,407                                    52.50.01.2020,463מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מהעתקת מבנה מרחב מוגןרבעון 20202
               18,935                                    52.50.01.2020,260מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מאספקה והתקנת מזגים כולל התקנה מחוז צםוןרבעון 20202
               20,236                                    52.50.01.2020,236מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלהחלפת דלתות סדנת עטרותרבעון 20202
               19,946                                    07.80.02.5620,183מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןציפות לאפודרבעון 20202
               18,086                                    07.80.02.1320,095מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ררבעון 20202
               20,139                                    07.80.02.5620,038מפ/ מכרז פומבימכמש אלקטרוניקה ומעגליםתיקון כרטיסי RELAY וכרטיסי רבעון 20202
               19,509                                    07.80.02.9620,012מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כלי רכברבעון 20202
               20,002                                    07.80.02.2920,002מפ/ מכרז פומבינאומבורג ודרורי בע"מ פולדריםרבעון 20202
               19,999                                    07.80.02.5620,002מח/ מכרז חשכ"לנעם הרץסרטון בטיחות להפצה לכלל השוטריםרבעון 20202
               20,002                                    07.80.02.5620,002מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהציוד יחפ"צ את"ן 2020רבעון 20202
               20,000                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומביברן ישראל בע"מפיקוח ותיאום פרויקט שכירות אום אל פאחםרבעון 20202
               23,012                                    07.80.02.5620,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןתשלומי הובלה ודמי טיפול להזמנות יבוארבעון 20202
               19,743                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"מניהול ופיקוח פרויקט קרית גתרבעון 20202
               12,495                                    07.80.02.5720,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרון דן השקעות בע"מהשמדת מוצרי טקסטילרבעון 20202
               20,000                                    07.80.02.1320,000פס/ פטור סגן חשבחזן יעקב מנעולי שלמהשטיפת כ"ר תחנת הראלרבעון 20202
               20,000                                    07.80.02.5620,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעמסכיניםרבעון 20202
               11,565                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהכנת תוכנית מיזוג אויר מטבח מחכמהרבעון 20202
               19,721                                    07.80.02.5620,000מפ/ מכרז פומבימקסימה גזים מיוחדים ומערכות בע"מבלון תצפית מחלקת מבצעיםרבעון 20202
               19,782                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקות פרוייקט מאור להברבעון 20202
               19,991                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מפרויקטי קיום-סביבת עבודה-רבעון 20202
               20,000                                    07.80.02.0920,000מפ/ מכרז פומביטי אנד אם אור אורלי שחקים בע"משירותי ניקיון נהלל 2020רבעון 20202
               20,000                                    07.80.02.5620,000מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהעציםרבעון 20202
               19,990                                    07.80.02.2919,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטופ שיא שרותי יעוץשאלוני אישיות ממוחשביםרבעון 20202
               19,937                                    07.80.02.5619,937הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאופק אורות בע"מפנסי ראשרבעון 20202
               19,890                                    07.80.02.5319,890הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיתן קלמרשרותי ייעוץ קורונה אבטחהרבעון 20202
               19,890                                    07.80.02.2919,890הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדגן קידר גילתמנהיגותרבעון 20202
               19,890                                    07.80.02.0919,890הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאודי גינון והובלותשירותי גיזום ת. מעלותרבעון 20202
               21,822                                    07.80.02.2919,890מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"מהסעיםרבעון 20202
               19,832                                    07.80.02.5619,832הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבי פאק (בראזיל)בע"משקי דואררבעון 20202
               19,690                                    07.80.02.5619,690הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקו האופק פור יור איידחוסם +תיק עזרה ראשןנהרבעון 20202
               19,499                                    07.80.02.0919,499הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמשתלה של בועז בע"משירותי גינון וגיזום עצים שנוטים ליפול בבסיס יד מרדרבעון 20202
               19,130                                    07.80.02.5319,481הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמישל שטיין טיר בע"מתרגול קציניםרבעון 20202
               19,271                                    07.80.02.2719,272מפ/ מכרז פומביגבריאל ממןתיקון פיצוץ מים במג"ב תקציב תביעהרבעון 20202
               18,369                                    07.80.02.6119,247מפ/ מכרז פומביק.בית אלפא/מפעל הנגרריםמוט מתרומם לניידות את"ן (2רבעון 20202
               19,341                                    07.80.02.5719,188הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמכונות כביסהרבעון 20202
               18,333                                    52.50.01.2019,020מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותעבור תחנת צפת – דמ"שרבעון 20202
               17,675                                    07.80.02.2919,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקרן קיימת לישראל- אגף חינוך ונוערהשכרת כיתהרבעון 20202
               18,982                                    07.80.02.5619,000מח/ מכרז חשכ"לק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"משרותי טיפול בפסולת איסוף וגריסה מטה מחוז תרבעון 20202
               18,903                                    07.80.02.5618,946מש/ מכרז שב"סטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מלשכת ממ"ז/סממ"ז דרוםרבעון 20202
               18,896                                    07.80.02.5618,896הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפז ג.נ. רהוט משרדי בע"מכסא מתקפלרבעון 20202
               18,824                                    52.50.01.2018,849מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מאספקה והתקנת מזגנים עבור מחוז דרוםרבעון 20202
               18,732                                    07.80.02.5618,732הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיילון עמיתפנקס כיסרבעון 20202
                     -                                    52.50.01.2018,720מפ/ מכרז פומבימר טלקום בע"מפירוק תורןרבעון 20202
               18,708                                    07.80.02.5718,708מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מתוכנת ADOBE עבור היערכות מרבעון 20202
               18,688                                    07.80.02.0418,688פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמציוד לרוכביםרבעון 20202
               18,453                                    52.50.01.2018,453מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלפרויקט קיום-סביבת עבודה-תיקון אספלט בבית דגןרבעון 20202
               18,439                                    07.80.02.2718,439הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"ממכת ברק בבית דגןרבעון 20202
               18,369                                    07.80.02.5318,369הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוי.אס.אמ תקשורת בע"מהדרכת שוטריםרבעון 20202
               18,325                                    52.50.01.2018,325הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאילת צנטרתוספות ושינויים ימת"א אילתרבעון 20202
               18,259                                    07.80.02.2918,259הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןענת מלכי לפידותסופרויז'ןרבעון 20202
                  5,109                                    07.80.02.5618,225הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי אל מדי מרקט בע"מרכש תרופות וט.רבעון 20202
               17,825                                    07.80.02.5618,206פו/ פטור ועדה איתוראן איתור ושליטהכפתור זיהוי אישי עבור מערך המתנדביםרבעון 20202
               18,069                                    07.80.02.5518,069פו/ פטור ועדהביפר תקשורת ישראל בע"מתחזוקת מערכת למתן דווח הודעות רבעון 20202
               17,670                                    52.50.01.2018,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"מהתקנות מולטימדיהרבעון 20202
               18,000                                    07.80.02.0918,000מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"מביצוע עב' שאיבת ביוב וניקוז קווים ביחרבעון 20202
               17,850                                    52.50.01.2017,999פו/ פטור ועדהנש מהנדסים בע"מייעוץ אינסטלציה פרויקט מרחב אילתרבעון 20202
               18,270                                    07.80.02.2717,999מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתשדרוג ותחזוקת מערכת אבטחהרבעון 20202
               17,968                                    52.50.01.2017,968מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"משיטור עירוני תל שבערבעון 20202
               18,044                                    07.80.02.5617,901מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"מאוהל חפ"ק - תחנת חיפהרבעון 20202
               17,854                                    07.80.02.1317,854מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמציוד לכלי רכברבעון 20202
               17,751                                    07.80.02.5617,751הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש עבור זי"טיםרבעון 20202
               17,683                                    52.50.01.2017,683מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסותרבעון 20202
               17,550                                    07.80.02.5317,550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקאליר הנדסה בעממד חום דיגיטלירבעון 20202
               17,550                                    07.80.02.2917,550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנ.ש צורה- עיצוב וניהול פרויקטים בע"עיצוברבעון 20202
               17,550                                    07.80.02.0917,550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטל אסייגאחזקת גינון מג"ב צפון - חודשירבעון 20202
               17,550                                    07.80.02.2917,550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנ.ש צורה- עיצוב וניהול פרויקטים בע"עיצוב גרפירבעון 20202
               17,486                                    07.80.02.5717,486מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשברבעון 20202
               17,416                                    07.80.02.2717,416מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מתיקון פיצוץ מים בבסיס מכמ"רבעון 20202
               17,370                                    07.80.02.5517,370הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.כהן אלקטרוניקהרכש עבור מחסן אטו"ברבעון 20202
               17,356                                    52.50.01.0417,356הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבנדא מגנטיק בעמציוד נלווה לרחפניםרבעון 20202
               17,355                                    52.50.01.2017,355מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
               17,275                                    07.80.02.5717,275מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
               17,258                                    07.80.02.5117,258מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיניהול תכנון ופיקוח ביצוע חרישרבעון 20202
               17,249                                    07.80.02.5617,249הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרפואה בשטח ציוד טקטי בע"מסכין חילוץ ליחידות חילוץרבעון 20202
               15,904                                    52.50.01.0417,238מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש ציוד תקשורת פריסת עמדות טכנו מבצעיות עבור סיגירבעון 20202
               12,600                                    07.80.02.2917,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרשות הרביםסדנאותרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6117,124מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 11 קיה פיקנטורבעון 20202
               17,083                                    07.80.02.2717,014פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהחלפת מתגים תחנת זכרון- רבעון 20202
               17,158                                    07.80.02.5617,006מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןאמצעים לאפודרבעון 20202
               17,000                                    07.80.02.5717,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ס.א.פ קריאיטיבמאגר תמונותרבעון 20202
               17,000                                    07.80.02.5617,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מזירה שביעית 7 במשל''ט דרוםרבעון 20202
               16,877                                    07.80.02.5616,877מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מחפ"ק קרון חבלהרבעון 20202
               16,037                                    07.80.02.5716,819מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכיםרבעון 20202
               16,790                                    07.80.02.5716,790מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסות לשטחרבעון 20202
               11,860                                    07.80.02.0416,602פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמציוד רוכברבעון 20202
               16,554                                    07.80.02.5616,554מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףהתקנת בורות ביטחון למתחם נפץ עבור יחרבעון 20202
               16,464                                    07.80.02.5616,464פו/ פטור ועדהחב' להגנת הטבעללינת כוחות מג"ב במשימת ראמדןרבעון 20202
               16,315                                    07.80.02.2916,380מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהמדור כשירויות - למיוד נהיגה רבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6116,328מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 קורולהרבעון 20202
               16,313                                    07.80.02.0416,313פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמציוד רוכבים ללהברבעון 20202
               15,813                                    52.50.01.2016,136מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202



               16,082                                    52.50.01.2016,082מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.3716,047הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןמיצרי לוערבעון 20202
               16,000                                    07.80.02.5716,000מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מהכנה למבחני כשריםרבעון 20202
               15,478                                    52.50.01.2015,857מפ/ מכרז פומביעין דור מערכות 2009 בע"מהעברת מז"פ מרחב שומרון לבניין החדשרבעון 20202
               15,795                                    07.80.02.5715,795הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.כהן אלקטרוניקהכבל מפצל למצלמות גוףרבעון 20202
               15,699                                    07.80.02.5615,699הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמספנות ישראל בע"משירותי הנפה וצביעת תחתית לספינת בסיס חיפהרבעון 20202
               15,661                                    07.80.02.5615,661פו/ פטור ועדהר.ד.פלד פיתוח וייצור בעתחזוקת דוקרניםרבעון 20202
               15,600                                    07.80.02.2915,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית היוצר - יסודות לצמיחה דרורסדנאות לשכ"ערבעון 20202
               15,514                                    07.80.02.5515,514הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיצוב עיסקי בע"מתוכנה לארגז כלים לפקדי ממשק רבעון 20202
               15,508                                    07.80.02.5715,417מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרם אקדחים עבור אג"מרבעון 20202
               15,339                                    07.80.02.5715,339הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדלתא יעוץ והדרכות בע"מחולצותרבעון 20202
                  6,962                                    52.50.01.2015,327מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלתחנת ערד-תיכנון שיפוץ מטבח וחדר אוכלרבעון 20202
               15,266                                    07.80.02.0415,266מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרסל לוחם יגל צפוןרבעון 20202
               14,333                                    52.50.01.2015,210מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותשכ""ט עבור יעוץ בטיחות מו""רבעון 20202
               13,385                                    07.80.02.2715,163מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מתיקון נזקי סופה - אנגר מסוקים משמר איילוןרבעון 20202
               15,092                                    07.80.02.0915,092מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מגידור ושערים לכלבייה בית דגןרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.5615,000פו/ פטור ועדהקרנות השוטריםסיור לימודירבעון 20202
               14,997                                    07.80.02.9615,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל בחוות השרתים יהודאירבעון 20202
               15,000                                    07.80.02.0915,000מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מתיקון צי'לר תקול בתחנת גולןרבעון 20202
               14,978                                    07.80.02.0915,000מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלהתקנת מגשי פח ותיעול מיםרבעון 20202
               12,312                                    07.80.02.9614,999מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ר קורונה מחוז צפוןרבעון 20202
               14,918                                    07.80.02.5314,918מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןתיקיםרבעון 20202
               14,911                                    52.50.01.2014,911מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבור פרויקט שיטור עירוני בית שאןרבעון 20202
               14,370                                    52.50.01.2014,872מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמתגי מולטימדיה לפרוייקט מאוררבעון 20202
               11,656                                    07.80.02.5614,870מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםצנרת לניקוז מי גשמים תחנת שלםרבעון 20202
               14,859                                    07.80.02.5614,859הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מביצוע גרפיקה והטמעת עיצוב תוכנה אבטחהרבעון 20202
               14,800                                    52.50.01.2014,801מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
               14,624                                    07.80.02.0914,625הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדריהם דבירעבודות שאיבה ותיקון קווי ביוב בבסיסי מגרבעון 20202
               14,625                                    07.80.02.0914,625מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"מניקיון מחוז ת"א - מסך / חיצונירבעון 20202
               14,625                                    07.80.02.2914,625הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפ.א.ב. ייצור וייבוארכש תותבים לאימונים - מדור כשירויות אגף ההדרכהרבעון 20202
               14,294                                    07.80.02.2714,588מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
               14,399                                    07.80.02.5314,399הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלפא מסופים ומדפסותכונןרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6114,322מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 סורנטורבעון 20202
               14,273                                    07.80.02.1314,273מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמציוד תחבורהרבעון 20202
               14,216                                    07.80.02.5314,216הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהחברה הישראלית לחקר מדעי החייםניטור סביבתי חוץ מבני חרישרבעון 20202
               13,094                                    07.80.02.0914,065מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםהחלפת דלת מסדרון חדר אוכל מטאר יםרבעון 20202
               14,040                                    07.80.02.5614,040פו/ פטור ועדהמפרולייטמכפל אופטי לכוונת השלכהרבעון 20202
                  3,592                                    07.80.02.0914,040מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"משירותי ניקיון סדנת ב"שרבעון 20202
               13,915                                    07.80.02.5613,915מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהרכיבי אלקטרוניקהרבעון 20202
               13,867                                    07.80.02.2713,867מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףתיקון נזילות מים בנעוריםרבעון 20202
               13,292                                    07.80.01.5413,841חה / חוזה המשכיגי.בי.טורס בעמנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20202
               13,826                                    07.80.02.0913,826מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש והחלפת מזגנים שלא עובדים  במגורי שוטריםרבעון 20202
               13,689                                    07.80.02.5613,689מפ/ מכרז פומביפולאריס סולושיינס בע"מכיסוי לקסדותרבעון 20202
               13,543                                    52.50.01.2013,543הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפ.ק. אלקטרה בע"מתשלום יתרת חוב עבור התקנת גנרטורים מטארבעון 20202
               13,392                                    07.80.02.5613,535פס/ פטור סגן חשבDEPARTMENT OF JUSTICEחקירה דחופהרבעון 20202
               13,202                                    52.50.01.2013,486מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
               13,396                                    07.80.02.5713,397מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממדפסת ניידתרבעון 20202
               12,768                                    07.80.02.2713,279מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותנזק בית דגן 3-2046224/01רבעון 20202
               13,324                                    07.80.02.5613,271פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת וידאופון בקבטיה מחוז ירושליםרבעון 20202
               12,986                                    07.80.02.9613,200מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכבים - מחוז חוףרבעון 20202
               12,953                                    52.50.01.2013,006מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"מהובלת גנרטור ומיכל סולררבעון 20202
               13,000                                    07.80.02.5613,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאופטואקוסטיקס בע"ממיקרופון אלחוטי B.Tרבעון 20202
                  5,000                                    07.80.02.0913,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. שהםארנונהרבעון 20202
                  8,631                                    52.50.01.2012,967מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםשרותי תכנון מחלקת תכנון ומטהרבעון 20202
               12,923                                    07.80.02.1312,923מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמרכש מיני בוסטר לכלל המחוזרבעון 20202
               12,789                                    07.80.02.5712,789הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהבולשת פתרונות חכמים בע"ממחשברבעון 20202
               12,776                                    07.80.02.2912,776מפ/ מכרז פומביבש גל (שבא)ציוד אימון אישי לשוטריםרבעון 20202
                  6,571                                    07.80.02.5612,753מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידמגיפת הקורונה - שכירת שירותיםרבעון 20202
               12,752                                    07.80.02.2712,753אא/ אישור אוצרחברת מוטורולהתחזוקה, שדרוג והרחבת אתרי קשר ניצןרבעון 20202
               12,636                                    07.80.02.5612,636הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרפוס פרינטקאפותרבעון 20202
               12,000                                    07.80.02.5112,632מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'שינויים קונסטרקוציה במתחם סיגנטרבעון 20202
               11,762                                    07.80.02.0912,616מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגנים התייעלות אנרגנטיתרבעון 20202
               12,539                                    07.80.02.5712,539מח/ מכרז חשכ"לצילומעתיק בעממדפסתרבעון 20202
               11,199                                    07.80.02.5712,529מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"ממדפסותרבעון 20202
               12,500                                    07.80.02.5312,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מקורס הכנה לכשריםרבעון 20202
               12,461                                    07.80.02.5612,464מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלניתוק מבנים מחשמל וחיבור מרפאת שיניים להזנת חשמל ברבעון 20202
                  9,786                                    07.80.02.5612,319מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת 8 כ"ר להתמודדות נגיף הקורונה מחוז צפוןרבעון 20202
               12,285                                    07.80.02.5712,285מס/ מכרז סגורקומדע בע"מרישיונות RSAרבעון 20202
               12,073                                    52.50.01.2012,276מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מאספקת מחשבים נייחים וניידיםרבעון 20202
               12,271                                    07.80.02.5612,271מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסק קשיחרבעון 20202
               12,168                                    07.80.02.2912,168המ/ הצעת מחירטריגו בע"מהכשרות נהיגהרבעון 20202
               12,116                                    07.80.02.0912,116מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקההחלפת כלי עבודה שלא תקינים בבהרבעון 20202
               12,093                                    07.80.02.5612,093הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלול טי. וי בע"מסוללות לרחפןרבעון 20202
               12,016                                    07.80.02.1312,016מפ/ מכרז פומביא.ד. גרינשטיין בע"מציוד תחבורהרבעון 20202
               12,000                                    52.50.01.2012,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
               11,993                                    07.80.02.2911,993הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוסטרו חייםסיכותרבעון 20202
               11,992                                    07.80.02.5711,993הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןע.מ.י.דסרט למכשיר TZרבעון 20202
               11,841                                    07.80.02.5511,841מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבור אמצעי תשתית לאח"מ מגרבעון 20202
               11,862                                    07.80.02.5611,837מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מגילוי וכבוי אש מחסן חומרים מסוקניםרבעון 20202
               11,764                                    07.80.02.5611,764מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מאספקה והתקנת תקשורת פאסיבי עבור תחנת אופקיםרבעון 20202
               11,700                                    07.80.02.5711,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלבו שלמה-פרומו הפקות וטלויזיהסרטוןרבעון 20202
                  9,486                                    07.80.02.5711,700מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"משרותי הסעהרבעון 20202
               10,254                                    07.80.02.5311,700מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"משרותי הסעהרבעון 20202
               11,248                                    07.80.02.5711,700מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהיסעיםרבעון 20202
               11,532                                    07.80.02.5611,532אא/ אישור אוצרחברת מוטורולהמע"ד נישא לקטנועי סיור עבור אגרבעון 20202
               11,257                                    07.80.02.5711,492מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםמערכת חקירת עצורים חולי קורונה בבימרבעון 20202
               11,419                                    07.80.02.5311,419הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"מהדפסת שלטיםרבעון 20202
               11,386                                    07.80.02.0911,386הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגני קדם בע"מגינוןרבעון 20202
               11,279                                    52.50.01.2011,279מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתקציב השלמה לפרויקטים בהרשאה רבעון 20202
               11,225                                    07.80.02.5611,225הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאינטרו בטיחות בע"ממשקפי מגן לירירבעון 20202
               11,148                                    07.80.02.1311,148מפ/ מכרז פומביא.ד. גרינשטיין בע"מציוד לכלי רכברבעון 20202
                  9,212                                    07.80.02.5611,145מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"ממדפסותרבעון 20202
               11,127                                    52.50.01.2011,127מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מפרויקט מרחב שומרוןרבעון 20202



               11,115                                    07.80.02.5311,115הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהחברה הישראלית לחקר מדעי החייםניטור סביבתי תוך מבני בסיס מגרבעון 20202
               11,115                                    07.80.02.2711,115הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקשת מערכות שערים מקבוצת גורן בע"תיקון שער מחסום מטה במחוזרבעון 20202
               11,092                                    07.80.02.0911,092הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדלתות ירושלים בע"מהחלפת דלת פלדלת שבורה בכניסה הראשית לבסיס תחנת שלםרבעון 20202
               11,039                                    07.80.02.5611,039הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוידאוסטתחנת עגינה לדיסקרבעון 20202
               11,000                                    07.80.02.0911,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגינון אביתחזוקה שוטפת גינון גולל גיזום בבסיס טאבה באילתרבעון 20202
               10,998                                    07.80.02.5610,998מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מרכש של ערכת בלוטוס  לרוכבים מרחב לכישרבעון 20202
               10,354                                    52.50.01.2010,992מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסכי מגערבעון 20202
                  9,507                                    52.50.01.2010,990מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מאספקה והתקנת מזגנים עבור לשכרבעון 20202
               10,899                                    07.80.02.5610,899הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכנו י.ש. (2003) ייבוא ושיווק בע"מאוזניות נגד רעשרבעון 20202
               10,893                                    07.80.02.5710,893מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסות - תחנת אום אל פחםרבעון 20202
               10,867                                    07.80.02.5110,867מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מיועץ בטיחות לסגירת סככה בעטרותרבעון 20202
               10,823                                    07.80.02.5710,823הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיברצף הפיתוח מחוז מרכז- חוברותרבעון 20202
               10,850                                    07.80.02.5610,795מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"משדרוג תשתית חשמל מטבח פתח תקווהרבעון 20202
                  4,797                                    07.80.02.2910,793הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרבידים המרכז לחינוךימי עיוןרבעון 20202
                  8,609                                    07.80.01.5410,711חה / חוזה המשכישרותי אוטובוסים מאוחדיםנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20202
               10,706                                    07.80.02.5510,706הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש טאבלטים עבור לשכת מפכרבעון 20202
               10,647                                    07.80.02.5710,647הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.כהן אלקטרוניקהמטען לרכב רכש במסגרת 1 משרבעון 20202
               10,530                                    52.50.01.2010,530מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותשכ"ט עבור הכמאי יח' מו"מ-פרויקטי קיוםרבעון 20202
               10,530                                    07.80.02.5610,530הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלילוןמדבקותרבעון 20202
               10,530                                    07.80.02.7010,530מס/ מכרז סגורמארש ישראל בע"מתשלום עמלת סוכןרבעון 20202
               10,530                                    07.80.02.5310,530מפ/ מכרז פומביקליבר 3 בע"ממטווחים מחוז ש"ירבעון 20202
               10,360                                    07.80.02.5610,523מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחייםרבעון 20202
               10,511                                    07.80.02.5710,511מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבור מערכת חקירת עצורים חולי קורונה בבימרבעון 20202
               10,507                                    07.80.02.5710,507מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמת קסדהרבעון 20202
               10,436                                    07.80.02.5610,436הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבנדא מגנטיק בעממערכות כריזה לרחפןרבעון 20202
               10,400                                    07.80.02.5710,400מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבור WIFI  ומצלמות בנעוריםרבעון 20202
               10,386                                    07.80.02.5710,386מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד היקפי למחשבים ומדפסותרבעון 20202
               10,343                                    07.80.02.0910,343הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלי כהן הדברות בע"מריסוס והדברה מחוז ת"ארבעון 20202
               10,341                                    52.50.01.2010,341מפ/ מכרז פומביאורגון מעצב החלונות בע"מוילונות מאושר מתקציב אגתרבעון 20202
               10,338                                    07.80.02.5510,338הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיצוב עיסקי בע"מתוכנה לשיפור קוד RESHARPERרבעון 20202
               10,337                                    07.80.02.5610,337הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מדגליםרבעון 20202
               10,298                                    07.80.02.1310,298מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמכיסוי הגה + ריחן לרכב לכלל מחוז תרבעון 20202
               10,296                                    07.80.02.5310,296הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיילון עמיתמדבקותרבעון 20202
               10,285                                    07.80.02.0910,285הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטרמוטק-פרחיה מוזסבדיקה טרמוגרפית ללוחות חשמל לצורך איתור תקלות בלוחרבעון 20202
               10,250                                    07.80.02.5610,209פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגנומטר תחנת אום אל פחםרבעון 20202
               10,181                                    07.80.02.5710,181מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממצלמות וידיאו ומצלמות סטילסרבעון 20202
               10,250                                    07.80.02.5610,179מפ/ מכרז פומביג.ג. רובוטיקה מתקדמתייצור כבל תקשורת לרובוטרבעון 20202
               10,173                                    07.80.02.5610,173מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשברבעון 20202
                  8,478                                    07.80.02.5710,031מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מאספקת מדפסות ומכונות צילוםרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.6110,029מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 9 קורולה סטיישןרבעון 20202
               10,004                                    07.80.02.5610,004מפ/ מכרז פומבימריס טכנולוג'יס מרקטינג בע"מאוגר וידאורבעון 20202
               10,000                                    07.80.02.3710,000הכ / התחייבות כספיתמשרד ראש הממשלהכרטיס חכםרבעון 20202
                  7,571                                    07.80.02.5610,000הכ / התחייבות כספיתמשרד החקלאותהוצאות משרד החקלאותרבעון 20202
                  9,178                                    07.80.02.0910,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מתחזוקת מרכז ספיר מחסן מסרבעון 20202
               10,000                                    52.50.01.2010,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטידמ"ש מטה מחוז דרום-פריסהרבעון 20202
                  9,288                                    07.80.02.7010,000פס/ פטור סגן חשבשחר רגבתחזוקת מערכת מידע 55רבעון 20202
                  8,975                                    07.80.02.5610,000המ/ הצעת מחיררודריג שיטיפול רפוא בכלביםרבעון 20202
                     -                                    07.80.02.5610,000המ/ הצעת מחירמרגלית רן/או רחלשרותי וטרינררבעון 20202
               10,000                                    07.80.02.5610,000פו/ פטור ועדהיוד מר חניונים בע"מגרירה ואחסנת משטובותרבעון 20202
                  9,863                                    07.80.02.5310,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחים מחוז צפוןרבעון 20202
                     492                                    07.80.02.5610,000המ/ הצעת מחירזיו החיות- זיבוטופסקישרותי וטרינררבעון 20202
                  9,216                                    07.80.02.0910,000מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"מעב' שאיבות ביוב וניקוז מחוז תרבעון 20202
                  9,988                                    07.80.02.5310,000מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווחים מחוז צפוןרבעון 20202
                  2,574                                    07.80.02.1310,000מנ/ מנהל הרכשפז חברת נפט בע"מאספקת סולר לגנרטוריםרבעון 20202
                  9,992                                      07.80.02.539,992הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיואב לוסטיגסרטוןרבעון 20202
                  9,984                                      07.80.02.099,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבירם שליטהחלפת דלתות ידיות ומנעוליםרבעון 20202
                  9,979                                      07.80.02.099,981מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלתיקון תאורה היקפית במסלול מכשולים עבור טירוני מגרבעון 20202
                  9,968                                      07.80.02.099,968הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג'נרקל תעשיות בע"מייצור לוח חשמל-תחזוקת פקפקיםרבעון 20202
                  9,945                                      07.80.02.539,946מפ/ מכרז פומביא.ע. אל-עם יזמות בע"משירות מטווחים - יחידות ותחנות מחוז חוףרבעון 20202
                  9,944                                      07.80.02.099,945הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדריהם דבירעבודות ביוב ותיקון קויים בבסיסי מגרבעון 20202
                  9,945                                      07.80.02.539,945הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוי.אס.אמ תקשורת בע"מסרטוןרבעון 20202
                  9,945                                      07.80.02.579,945הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מתיקון מדפסותרבעון 20202
                  9,945                                      07.80.02.299,945הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוי.אס.אמ תקשורת בע"מסרטון הדרכהרבעון 20202
                  9,945                                      07.80.02.539,945מפ/ מכרז פומביא.ע. אל-עם יזמות בע"ממטווח - מתנא צפוןרבעון 20202
                  9,728                                      52.50.01.209,928מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                  9,915                                      07.80.02.569,915הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמי-דן מעיןחומר מתיר קשריםרבעון 20202
                  9,904                                      07.80.02.569,904הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיואב לוסטיגסרטון סיירים ימי הקורונהרבעון 20202
                  9,903                                      07.80.02.579,903הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלזכוכית עם הדפסהרבעון 20202
                  9,898                                      07.80.02.569,898הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמטיקס פיינטבול בע"מציוד מיגון לאימוני ירירבעון 20202
                  9,895                                      52.50.01.209,895מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמחסניםרבעון 20202
                  9,872                                      07.80.02.579,872מס/ מכרז סגורקומדע בע"מרשיון RSA SOFTWARE OTP SECURID 5Yרבעון 20202
                  9,859                                      07.80.02.569,859פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמאמצעים לרוכברבעון 20202
                  9,848                                      07.80.02.099,854מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלטיפול בלוח חשמל ראשי בבסיסי מגרבעון 20202
                  9,840                                      07.80.02.569,840הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסופרגום (1983) בעממעמד גומי לשידריתרבעון 20202
                  9,828                                      07.80.02.579,828הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריגו בע"מהכשרת נהיגהרבעון 20202
                  9,828                                      07.80.02.579,828מפ/ מכרז פומביאוהלי נתנוב בע"מטקס פתיחת תחנת טירה -השכרת אוהלרבעון 20202
                  9,827                                      07.80.02.299,827הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספר לכל שיווק והפצה בע"מספריםרבעון 20202
                  9,804                                      07.80.02.569,793מפ/ מכרז פומבימכבסת קיטור צימברג בע"מניקוי יבשרבעון 20202
                  9,791                                      07.80.02.559,791הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20202
                  9,753                                      52.50.01.209,753מפ/ מכרז פומביבש גל (שבא)ציוד כושר לתחנת גליל מערבירבעון 20202
                  9,743                                      07.80.02.569,675מפ/ מכרז פומביג.ג. רובוטיקה מתקדמתייצור מערכות לאימוני חבלהרבעון 20202
                  9,614                                      07.80.02.579,614מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש פלאפונים עבור דוברים במגזר הערבירבעון 20202
                  9,594                                      07.80.02.559,594מכרז בט"פתים נטקוםתיקון עמדת א'3רבעון 20202
                     -                                      07.80.02.279,594הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקנולטק בע"משלד אוהל חפקרבעון 20202
                  9,580                                      07.80.02.569,579הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאיפורם בע"מגלילי צמדןרבעון 20202
                  9,560                                      07.80.02.569,560הכ / התחייבות כספיתמשרד התעשיה והמסחראימות שנתי למשקל כבדרבעון 20202
                  9,536                                      07.80.02.579,536הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרו אלקטריק הגברה ותאורהתעלת דריכה רכש במסגרת 1רבעון 20202
                  8,864                                      52.50.01.209,534מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש מזגנים עבור תחנת רהטרבעון 20202
                  9,605                                      07.80.02.579,528מש/ מכרז שב"סטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מרכש מצלמות WIFI נעוריםרבעון 20202
                  9,487                                      07.80.02.139,503מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהציוד תחבורה שוטףרבעון 20202
                  9,499                                      07.80.02.539,499הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכללת אי.אל.דיקורס מבקר איכות עבור 4 משתתפיםרבעון 20202
                  9,493                                      07.80.02.099,494מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלסריקת לוחות חשמל יחידות מחוז דרוםרבעון 20202
                  9,477                                      07.80.02.569,477מפ/ מכרז פומביחגור בעמפאוציםרבעון 20202



                  9,015                                      52.50.01.209,464מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותעבור פרויקט מרחב שומרוןרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.539,450הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלטרס יניב שבתאייחידת השירותרבעון 20202
                  6,300                                      07.80.02.539,450הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטלמור ורדיחידת השירותרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.539,450הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוז קונסנטיניג בע"מיחידת  השירותרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.539,450הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוטם פתוח ארגוני והדרכהיחידת  השירותרבעון 20202
                  8,991                                      07.80.02.099,428מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"ממזגן תקול מזגן תא מעצר עפולהרבעון 20202
                  8,274                                      07.80.02.279,424מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20202
                  9,401                                      07.80.02.279,401פו/ פטור ועדהאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתיקון דלתרבעון 20202
                  9,352                                      07.80.02.099,389מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן תקול בתא מעצר בית שאןרבעון 20202
                  7,939                                      07.80.02.279,377מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"ממדפסותרבעון 20202
                  9,360                                      07.80.02.559,360הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדר מיארה בע"מערכות קשר דגם עניבהרבעון 20202
                  9,354                                      07.80.02.569,354מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מתוכנת ADOBEרבעון 20202
                  9,260                                      07.80.02.279,291מפ/ מכרז פומביא.ר.א.ג. בינוי ופיתוחתיקון גג מטא"ר רמלהרבעון 20202
                  9,273                                      52.50.01.209,273מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון מערכת אינסטלציה מכמרבעון 20202
                  9,254                                      07.80.02.049,254פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמציוד לרוכביםרבעון 20202
                  9,323                                      07.80.02.579,250מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור תחנת א.א.פחםרבעון 20202
                  9,200                                      52.50.01.209,200הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרריהוטרבעון 20202
                  9,059                                      07.80.02.579,158מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשביםרבעון 20202
                  8,806                                      07.80.02.569,150מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מפתיחת הזמנה מטפים צהובים ליחרבעון 20202
                  9,126                                      07.80.02.539,126הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרפקט חיפה בעמדוושות בלםרבעון 20202
                  9,126                                      07.80.02.569,126מפ/ מכרז פומבילוגיסטיקר בע"מתשלום עבור כ"ארבעון 20202
                  6,694                                      07.80.02.539,112הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגורדון גז וחימקלים בע"ממילוי ושיפוץ בלוני חמצןרבעון 20202
                  8,496                                      07.80.02.969,044מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מהיסעיםרבעון 20202
                  9,009                                      07.80.02.569,009הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבשביל הרוכבים בע"משמיכה לאוכף בוקריםרבעון 20202
                  9,005                                      07.80.02.569,005הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפליי סייף בע"מרכש עבור יחידת תיעוד מבצעירבעון 20202
                  9,012                                      52.50.01.209,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
                  8,976                                      52.50.01.209,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
                  8,825                                      07.80.02.569,000מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מדיגום רכביםרבעון 20202
                  8,990                                      07.80.02.568,990מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20202
                  8,986                                      52.50.01.208,986הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאודיו-ליין אלקטרוניקהזרועה דו מפרקיתרבעון 20202
                  8,951                                      07.80.02.568,951הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מהדפסת חוברות לספכ אגמ קורונה עד כאןרבעון 20202
                  8,892                                      07.80.02.578,892הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצוות לעניין הובלותשירותי הובלהרבעון 20202
                  8,800                                      52.50.01.048,800מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מימ"ר מרחב לכישרבעון 20202
                  8,775                                      52.50.01.208,775מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"ממדידות וסימון אודיטוריום מכמרבעון 20202
                  8,775                                      07.80.02.568,775הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסער א.ת. יזמות ומסחרמידניותרבעון 20202
                  8,775                                      07.80.02.298,775הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבש גל (שבא)רכש  כדורי טניס - אימוני הפרות סדררבעון 20202
                  8,679                                      07.80.02.278,769מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחיםרבעון 20202
                  8,738                                      07.80.02.278,738מכרז בט"פתים נטקוםונדליזם א'3רבעון 20202
                  8,707                                      07.80.02.138,707מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמציוד תחבורה שוטףרבעון 20202
                  8,705                                      07.80.02.578,705מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד היקפי למחשבים רכש במסגרת רבעון 20202
                  8,496                                      52.50.01.048,700מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                  8,688                                      07.80.02.568,690מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםבורות ביטחוןרבעון 20202
                  8,620                                      07.80.02.138,621מפ/ מכרז פומביא.ד. גרינשטיין בע"מציוד לרכביםרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.618,604מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 ברלינגורבעון 20202
                  8,297                                      07.80.02.558,578מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד תקשורת אקטיבית עבור מגרבעון 20202
                  8,578                                      07.80.02.578,578הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןז'ק מיטרני תעשיות ניירדו"חות תנועה בפנקסיםרבעון 20202
                  8,376                                      52.50.01.208,550מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                  8,535                                      07.80.02.568,535הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנס טכנולוגיות א.ט. בע"מתוכנת ניהול חקירות ENCASE FORENSIC V7רבעון 20202
                  8,500                                      07.80.02.298,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנעמה פינסקיעיצוב כתב עת- בית מורשתרבעון 20202
                  8,424                                      07.80.02.558,424פו/ פטור ועדהביפר תקשורת ישראל בע"ממערכת למתן שירותי זימוניות ודווח הודעותרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.618,400מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 קאיה ספורטג'רבעון 20202
                  8,333                                      07.80.02.098,399פו/ פטור ועדהג'בארין ח'לילשירות חניה - תחנת אום אל פחםרבעון 20202
                  8,366                                      07.80.02.098,366הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשטלצר אופיר גיזום עשבים סביב הגדר ההיקפית בבהרבעון 20202
                  8,336                                      07.80.02.578,336הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקל גב סחר בע"מסמפכ"לרבעון 20202
                  8,012                                      52.50.01.208,250מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
                  8,213                                      07.80.02.578,213הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלחכים - הדפסה והוצאה לאור בע"מחוברת צביעה לילדי השוטריםרבעון 20202
                  7,854                                      52.50.01.208,200מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20202
                  8,190                                      07.80.02.578,190מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןתיקיםרבעון 20202
                  8,190                                      07.80.02.578,190הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מדגלים של משטרת ישראלרבעון 20202
                  8,190                                      07.80.02.568,190הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאה כנס קורנה חירוםרבעון 20202
                  8,190                                      07.80.02.578,190מפ/ מכרז פומביא.א. יבוא ושיווק בע"ממגברי צופר לרכברבעון 20202
                  8,287                                      07.80.02.578,173מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקררים - מחוז חוףרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.618,164מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 קורולהרבעון 20202
                  8,139                                      07.80.02.568,139הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרונט ליין לציודמדים עבור יחידת מתפ"ארבעון 20202
                  8,100                                      07.80.02.568,100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרינטופ סחר בע"מתיקים עבור מג"ברבעון 20202
                  7,759                                      07.80.02.578,093מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"מאספקת מחשביםרבעון 20202
                  8,073                                      07.80.02.568,073המ/ הצעת מחירשרגאי דגלים וסמלים_בעמדגליםרבעון 20202
                  8,050                                      07.80.02.568,050מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20202
                  8,068                                      07.80.02.568,028פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מחדר נשק תחנת זכרון יעקברבעון 20202
                  8,000                                      07.80.02.578,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזר פור יו (2000) בע"מפרחיםרבעון 20202
                  7,956                                      07.80.02.577,956מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורהרבעון 20202
                  7,898                                      07.80.02.567,898הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדוויס אלקטרוניקה בע"מאל פסק KVA 850רבעון 20202
                  7,873                                      07.80.02.567,873מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשמשוניות, לבידים, צינורות וברגיםרבעון 20202
                  7,573                                      52.50.01.207,856מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותעבור פרויקט  דמ"ש זבולוןרבעון 20202
                  7,785                                      07.80.02.097,809מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגנים תקולים מגורי לוחמים בבסיס מגרבעון 20202
                  7,079                                      07.80.02.967,807הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגב-ים ממן נכסים בלודתגבור שירותי ניקיון במסגרת תחזוקת המבנה רבעון 20202
                  7,769                                      07.80.02.557,769מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותטאבלטרבעון 20202
                  5,400                                      52.50.01.207,750מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מסבליםרבעון 20202
                  7,722                                      07.80.02.567,722הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.א.י.א. טקטיקל בע"ממסילת פקטיני קצרהרבעון 20202
                  7,722                                      07.80.02.617,722מפ/ מכרז פומבירדלר בעמרכש עבור מעבדהרבעון 20202
                  7,700                                      07.80.02.577,700מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                  6,369                                      07.80.02.137,686מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מרכברבעון 20202
                  7,605                                      07.80.02.537,605הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברוכים רינתיהקורס למידה ארגוניתרבעון 20202
                  3,803                                      07.80.02.297,605הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןענת לבמיון והערכהרבעון 20202
                  7,552                                      07.80.02.577,605מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"מתרגום עוקברבעון 20202
                  7,522                                      07.80.02.297,604מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)תיקוןרבעון 20202
                  2,597                                      52.50.01.207,593מפ/ מכרז פומביד"ר בלוך את אינג' סוקלשרותי בקרת קונסטרוקציהרבעון 20202
                  7,551                                      52.50.01.207,551מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                  7,547                                      07.80.02.577,547מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מערכת תעסוקהרבעון 20202
                  7,546                                      07.80.02.577,546מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש אמצעים עבור תשתיות חברת החשמל יחידת יואברבעון 20202
                  7,500                                      52.50.01.047,500מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מפריסת עמדות טכנו מבצעיותרבעון 20202
                  7,497                                      07.80.02.567,499מפ/ מכרז פומביא.ר.א.ג. בינוי ופיתוחעב' שיפוץ חדר עבור מצלמות גוףרבעון 20202
                  7,488                                      52.50.01.207,488מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מביצוע עב' מדידה דרך קונסטרוקטוררבעון 20202



                  7,336                                      07.80.02.557,336פו/ פטור ועדהביפר תקשורת ישראל בע"מתחזוקת מתאם תצוגה BEEPER MANAGERרבעון 20202
                  7,313                                      07.80.02.577,313הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןP360סרטוןרבעון 20202
                  7,290                                      07.80.02.577,290הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבטאן אברהםארוחה במסעדה פרידה מפורשים מחוז צפוןרבעון 20202
                  7,273                                      52.50.01.207,273מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון חניות -מרחב העמקיםרבעון 20202
                  7,199                                      07.80.02.577,199מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות עבור ילדי שוטרים- מחוז מרכזרבעון 20202
                  7,196                                      07.80.02.567,196מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסהרבעון 20202
                  7,080                                      07.80.02.567,080הכ / התחייבות כספיתמשרד החקלאותרכש חיסוני כלבתרבעון 20202
                  7,079                                      07.80.02.097,079הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן יורם /אילנהחיטוי נגד נגיף הקורונה ת.טבריהרבעון 20202
                  7,028                                      07.80.02.577,028מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש פלאפונים עבור דוברים במגזר הערבירבעון 20202
                  7,020                                      07.80.02.537,020הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשואודיזיין אריכא רונןעיצוב תאורהרבעון 20202
                  6,847                                      07.80.02.577,015מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים I5רבעון 20202
                  6,950                                      52.50.01.206,950מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                  6,943                                      07.80.02.296,945מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oסםפורטרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.616,921מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנוערבעון 20202
                     -                                      07.80.02.616,921מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 2 קטנועיםרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.616,917מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאירבעון 20202
                  6,903                                      07.80.02.296,903מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מתיקים לחניכי פנמיות המשטרהרבעון 20202
                  6,845                                      07.80.02.566,845הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מלוחיות מתחלפותרבעון 20202
                  6,823                                      52.50.01.206,823מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מרהט-ביצוע עב' יועץ קרקע דרך קונסטרוקטוררבעון 20202
                  6,763                                      07.80.02.566,763הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכנו י.ש. (2003) ייבוא ושיווק בע"מאזניות אלקטרוניותרבעון 20202
                  6,751                                      07.80.02.136,751מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמ תחזוקה שוטפת כלי רכב מחוז חוףרבעון 20202
                  6,645                                      07.80.02.576,750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                  6,645                                      52.50.01.206,750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                  6,645                                      52.50.01.206,750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                  6,550                                      52.50.01.206,736מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                  6,550                                      07.80.02.566,736מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                  6,600                                      52.50.01.206,736מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                  6,693                                      07.80.02.566,693מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל -בדיקות חשמל לגנרטורים מבצע מירוןרבעון 20202
                  5,591                                      07.80.02.566,687מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מאספקת מדפסות ומכונות צילוםרבעון 20202
                  6,669                                      07.80.02.566,669הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהרן שינוע מטענים בע"מאחסנת חומרים מסוכניםרבעון 20202
                  6,586                                      07.80.02.096,611מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן תקול בתא מעצר טבריהרבעון 20202
                  6,115                                      07.80.02.136,600מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב קורונהרבעון 20202
                  6,516                                      07.80.02.136,600מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכב עבור מתפ"ארבעון 20202
                  6,210                                      07.80.02.136,600מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב עבור איכות הסביבהרבעון 20202
                  6,428                                      52.50.01.206,560מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                  6,533                                      07.80.02.566,552מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהרשיוןרבעון 20202
                  6,550                                      07.80.02.576,550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשטלצר אופירגיזום 2 עצים שנוטים ליפול על מבנה מגורים ביחידה טקרבעון 20202
                  6,611                                      07.80.02.046,523מפ/ מכרז פומבידלק מנטה קמעונאות דרכים בע"ממשטחי קרח לטובת מבצע מירון רבעון 20202
                  4,131                                      52.50.01.206,503מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסות מגרבעון 20202
                  6,481                                      07.80.02.096,501מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן לטובת יומן תחנת רמלהרבעון 20202
                  6,197                                      52.50.01.206,455מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמגזר ערבי הדרכה חוףרבעון 20202
                  6,435                                      52.50.01.206,435מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צטכנאי למערכות בקרה ושליטה בתמרבעון 20202
                  6,433                                      52.50.01.206,433מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"משינוע מרחב שפלה לתחנת מודיעיןרבעון 20202
                  6,418                                      07.80.02.536,418הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוחקורס הנה"חרבעון 20202
                  6,412                                      07.80.02.536,412תמ / תיחור מעל 50 אש"חרבידים המרכז לחינוךליווי שכ"ערבעון 20202
                  6,400                                      07.80.02.536,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבריאות וגיהות תעסוקתית בע"מניטור סביבתי תוך מבני בסיס מגרבעון 20202
                  6,396                                      07.80.02.296,396מס/ מכרז סגורמגל הנדסה תקינה ומעבדהייעוץ טכני בנושאים אוטומטיבייםרבעון 20202
                  6,141                                      52.50.01.206,384מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.536,318הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת יארא לפרסום ויחסי ציבור בע"מעריכהרבעון 20202
                  6,318                                      07.80.02.296,318הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתיצוג פדגו פלסטיקמחיצות למיוןרבעון 20202
                  6,306                                      07.80.02.096,306מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'ייעוץ ותכנון קונסטרוקציה לעבודות תחזוקה במכמרבעון 20202
                  6,307                                      52.50.01.206,300מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
                  6,246                                      52.50.01.206,248מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםשירותי תכנון מחלקת תכנון-מיזוג אויר פרויקטי קיום מרבעון 20202
                  6,242                                      07.80.02.566,242הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוריקון בע"ממדפסת וסרט פיטאץרבעון 20202
                  6,242                                      07.80.02.576,242מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"משעוני נוכחותרבעון 20202
                  6,200                                      52.50.01.206,200מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                  6,175                                      07.80.02.096,175הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרמנוע שירותים מונציפליפינוי קרטונים מלמ"ש(פסולתרבעון 20202
                  6,174                                      07.80.02.096,174מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגנים שלא תקינים בתחנת בית שמשרבעון 20202
                  6,149                                      07.80.02.576,150מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                  6,143                                      07.80.02.136,143מפ/ מכרז פומביעוז בת גלים בע"מתחזוקת מכונת שטיפה לרכב מסוג רבעון 20202
                  6,006                                      07.80.02.566,107מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלטי לוקובונדרבעון 20202
                  6,076                                      07.80.02.566,106מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל למשטח גנרטור במתחם חקירות שפטרבעון 20202
                  6,104                                      07.80.02.576,104הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקודארט סחר בע"מקלסרים, עטים וזכרון נייד עם לוגורבעון 20202
                  5,841                                      07.80.02.566,085מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותזירה שביעית 7 במשל''ט דרוםרבעון 20202
                  5,847                                      07.80.02.566,068מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מחידוש רישיון תוכנת ADOBEרבעון 20202
                  6,060                                      52.50.01.206,060מפ/ מכרז פומביא.ר.א.ג. בינוי ופיתוחמתחם שטיפת מכוניות והחלפת קטע קו מיםרבעון 20202
                  6,053                                      07.80.02.136,053מפ/ מכרז פומביא.ד. גרינשטיין בע"מציוד תחזוקת רכבים את"ן 2020רבעון 20202
                  5,904                                      07.80.02.556,036מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                  6,010                                      07.80.02.096,010מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' בטיחות תיקון בורות משטח אספלט מטווח מכמרבעון 20202
                  6,002                                      07.80.02.536,002הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמישלב קורסים בע"מקורס מנהלי אחזקהרבעון 20202
                  5,989                                      07.80.02.566,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
                  5,864                                      52.50.01.206,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
                  4,996                                      07.80.02.576,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מסמפכ"לרבעון 20202
                  5,956                                      07.80.02.566,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימים עבור שוטרי וטירוני מגרבעון 20202
                  5,977                                      07.80.02.135,978מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמציוד לרכביםרבעון 20202
                  5,938                                      07.80.02.575,938מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מעבור להברבעון 20202
                  5,904                                      07.80.02.095,927מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ החלפת מזגנים שלא עובדים במגורי לוחמים במגרבעון 20202
                  5,891                                      07.80.02.575,891מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש רמקולים עבור היערכות לקורונהרבעון 20202
                  5,850                                      07.80.02.575,850מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"ממפכ"לרבעון 20202
                  5,085                                      07.80.02.295,850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזר פור יו (2000) בע"מפרחיםרבעון 20202
                  5,850                                      07.80.02.095,850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגני קדם בע"מגיזום 10 עצים שנמצאים מתחת לקווי חשמל בבסיס מכביםרבעון 20202
                  5,850                                      07.80.02.575,850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשה הובלותהובלהרבעון 20202
                  5,605                                      07.80.02.575,829מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמערכת חקירת עצורים חולי קורונה בבימרבעון 20202
                  5,822                                      07.80.02.135,822מפ/ מכרז פומביא.ד. גרינשטיין בע"מציוד תחבורה שוטףרבעון 20202
                  5,735                                      07.80.02.575,792מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות עבור WIFI ומצלמות בנעוריםרבעון 20202
                  5,585                                      07.80.02.135,787מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב קורונהרבעון 20202
                  5,785                                      07.80.02.535,785הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיי.בי.אסשירות תמיכהרבעון 20202
                  5,781                                      07.80.02.565,781הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפלייר רב שימושירבעון 20202
                  6,278                                      07.80.02.575,774מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
                  5,802                                      07.80.02.565,756מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"משירות תיקון אוהלים תחנת עירוןרבעון 20202
                  5,629                                      07.80.02.555,746מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש ציוד תקשורת עבור התקנת קו תקשורת לשברבעון 20202
                  5,882                                      07.80.02.295,733מפ/ מכרז פומבימ.ל. שירותי כביסה בע"מכביסהרבעון 20202
                  5,705                                      52.50.01.205,710מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"משיפור איכות אוויר מג"ב עטרותרבעון 20202



                  3,500                                      52.50.01.205,632פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלהתחברות לחשמלרבעון 20202
                  5,628                                      07.80.02.565,628מפ/ מכרז פומביפולאריס סולושיינס בע"מכיסויי קסדותרבעון 20202
                  5,616                                      07.80.02.575,616המ/ הצעת מחירשרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלים עבור מחסן בית דגןרבעון 20202
                  5,616                                      07.80.02.565,616פו/ פטור ועדהרותם בטיחות בע"מסרבלים עבור הימ"מרבעון 20202
                  5,616                                      07.80.02.135,616מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמתיקון כלי רכב - מחוז חוףרבעון 20202
                  5,616                                      07.80.02.295,616מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכת סמל אמ"שרבעון 20202
                  5,616                                      07.80.02.135,616מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמציוד תחזוקת ניידותרבעון 20202
                  5,616                                      07.80.02.575,616הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבשיותי הדפסה - לשכת ר ' אהרבעון 20202
                  5,605                                      07.80.02.295,605הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברוכים רינתיהקורס למידה אירגוניתרבעון 20202
                  5,593                                      07.80.02.095,593הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפנחס היישריק בע"מהחלפת מחסוםרבעון 20202
                  5,369                                      52.50.01.045,590מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותפריסת עמדות טכנו מבצעיות עבור סיגינטרבעון 20202
                  5,581                                      07.80.02.555,581מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מאל פסק עבור אמצעי תשתית לאחרבעון 20202
                  5,581                                      52.50.01.205,581מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"משיטור עירוני רהטרבעון 20202
                  5,581                                      52.50.01.205,581מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"משיטור עירוני תל שבערבעון 20202
                  4,621                                      07.80.02.575,573מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"ממדפסותרבעון 20202
                  5,542                                      07.80.02.575,542מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממכשירי מים ליחידות השונותרבעון 20202
                  5,542                                      07.80.02.575,542מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממכשיר מי חם קררבעון 20202
                  5,390                                      52.50.01.205,500מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
                  5,499                                      52.50.01.205,499מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                  5,499                                      07.80.02.535,499פס/ פטור סגן חשבפתרונות קמפוסיים בע''מקורס ביצוע תסקירי בטיחותרבעון 20202
                  2,240                                      07.80.02.575,499מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20202
                  5,476                                      07.80.02.095,476הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפנחס היישריק בע"מתיקון שעררבעון 20202
                  5,439                                      07.80.02.045,439פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמציוד מיגון רוכב את"ן 2020רבעון 20202
                  5,430                                      52.50.01.205,430מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"ממרחב שרון-פרגולה פרויקטי קיום מברבעון 20202
                  5,440                                      07.80.02.565,417פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכת אזעקה תא בידוק חדרהרבעון 20202
                  5,316                                      07.80.02.095,325מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מצילום תרמי ללוח חשמלרבעון 20202
                  5,322                                      07.80.02.575,320מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחים וניידיםרבעון 20202
                  5,293                                      07.80.02.565,293הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצ'יפס שייט -אתי ביטוןקורס משיט 11+12 עבור ימאים חדשיםרבעון 20202
                  3,851                                      07.80.02.135,290מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ררבעון 20202
                  5,040                                      07.80.02.565,286מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכיםרבעון 20202
                  5,277                                      07.80.02.565,277הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגאמידה- מדאקויפ בע"מארונות אחסנה לחומרים דליקיםרבעון 20202
                  5,265                                      07.80.02.575,265הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשקד יניב - פיטפרו שיווקמערכת ריכוך מים מרכזיתרבעון 20202
                  5,253                                      07.80.02.555,253מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמת קסדהרבעון 20202
                  5,029                                      52.50.01.205,234מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקה למוצר NACרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.615,203מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 3 סקודה אוקטביהרבעון 20202
                  5,195                                      07.80.02.295,197מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מחידוש רישיון תוכנת ADOBEרבעון 20202
                  5,131                                      07.80.01.545,179חה / חוזה המשכימ. א. גולןנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.565,171מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסותרבעון 20202
                  5,139                                      07.80.02.575,139מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מטיונרים למדפסת כרטיסי בקרהרבעון 20202
                  5,136                                      07.80.02.135,136מפ/ מכרז פומביא.ד. גרינשטיין בע"מפחית ריח לרכב + מטלית רחיצה לרכב כלל מטה מחוזרבעון 20202
                  5,128                                      07.80.02.565,128הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמקסימה המרכז להפרדת אוויר בע"מ רכש מיכל חנקן נוזלירבעון 20202
                  5,161                                      07.80.02.575,120מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרריםרבעון 20202
                  5,161                                      07.80.02.575,120הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ח.י דיגיטל שיווק ומסציוד עבור תחנת א.א.פחםרבעון 20202
                  5,106                                      07.80.02.045,109פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמסל לרוכב מתעד מבצעירבעון 20202
                  5,089                                      07.80.02.565,090פו/ פטור ועדהרותם בטיחות בע"מסרבליםרבעון 20202
                  5,057                                      52.50.01.205,078מח/ מכרז חשכ"למירטק סטודיוגרף בע"משילוט מוריהרבעון 20202
                  5,286                                      07.80.02.565,054מפ/ מכרז פומביש.א.ג.שרותי רפואה בעמציוד מציל חיים למחוז חוףרבעון 20202
                  5,031                                      07.80.02.575,031מפ/ מכרז פומביפריוטקס בע"ממקל תאורהרבעון 20202
                  5,031                                      07.80.02.095,031מפ/ מכרז פומביא.טו.ם שרותי נקיון והחזקה בע"מניקיון מרחב שומרוןרבעון 20202
                  5,008                                      07.80.02.575,008הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשפן הסלע בע"מסדנהרבעון 20202
                  4,969                                      07.80.02.095,001פו/ פטור ועדהא.א.א. אבירם בע"מניקיוןרבעון 20202
                  5,001                                      07.80.02.565,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדובובסקי ליאור-LD TRAININGשיפור התנהגות לסוסרבעון 20202
                     374                                      07.80.02.135,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגור אלקטרוניקהתיקון מטען מצבריםרבעון 20202
                  4,929                                      07.80.02.535,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחים עבור מתפ"ארבעון 20202
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)בקבוקים למילוי אלכוג'ל מחוז מרכזרבעון 20202
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרעום דולפיןאספקת חומרי גלם וטקסטילרבעון 20202
                  5,000                                      07.80.02.535,000פו/ פטור ועדהטופ אתגרים (2013) אילתמטווח מתנא דרוםרבעון 20202
                  5,000                                      07.80.02.535,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאג יזמות קריאטיבית בע"מהפקת סרט לקחי ארועי קורונהרבעון 20202
                  3,140                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאריז פתרונות סימון ואריזה בע"מתיקון מכונהרבעון 20202
                  5,000                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבן עמי דודכרוז למכירות פומביותרבעון 20202
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחגור בעמהכנת חומרי גלםרבעון 20202
                  5,065                                      07.80.02.045,000מפ/ מכרז פומבידלק מנטה קמעונאות דרכים בע"ממשטחי קרח לטובת מבצערבעון 20202
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדן רוזנצווייגסדנת פיתוח סגל אחמ נתב"גרבעון 20202
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחניון הבשורה (אלבשארה)שלופה אמלשירותי חניה עבור מפקדה משימתית שחר רבעון 20202
                  5,000                                      07.80.02.095,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמזרחי יוסףהדברת מזיקים מכרסמים וחרקים בתחנות מחוז שרבעון 20202
                  3,435                                      07.80.02.135,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגליל גוםייצור גלגלים עבור כלי לשינוע נגררות סדנת עטרותרבעון 20202
                  4,946                                      07.80.02.135,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)פרספקט ליחידת קורא שפתים רבעון 20202
                  4,500                                      07.80.02.705,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהחברה הכלכלית חבל ים המלח בע"מפעילות במנחתרבעון 20202
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרעום דולפיןבדיםרבעון 20202
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןויסנס טכנולוגיות בע"מתיקון מצלמות את"ן 2020רבעון 20202
                  5,000                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאהרבעון 20202
                  5,000                                      07.80.02.045,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית הבאגט כהן בע"מכלכלהרבעון 20202
                  4,999                                      07.80.02.564,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהומלי ניהול נדל"ן- בן ארי גיל זלמןתיקון שלטרבעון 20202
                  4,999                                      07.80.02.574,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרפוס פרינטשירותי הדפסה עבור אח"מרבעון 20202
                  4,999                                      07.80.02.294,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מכיבוד מרכזי הערכהרבעון 20202
                  4,996                                      07.80.02.574,996מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדרים מקטיפהרבעון 20202
                  4,996                                      07.80.02.534,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארגון א.ח.רסדנת מדריכיםרבעון 20202
                  4,996                                      07.80.02.564,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתעשיות בטיחות בע"מ JSHכספת לאחסון סמיםרבעון 20202
                  4,996                                      07.80.02.564,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגינדי מוצרי אריזהכפפות ניטרילרבעון 20202
                  4,996                                      07.80.02.564,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדליטקסחומרי גלםרבעון 20202
                  4,996                                      07.80.02.564,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיתן קלמרסיוע בהכנת מש"מרבעון 20202
                  4,996                                      07.80.02.534,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדן רוזנצווייגסדנת הדרכהרבעון 20202
                  4,987                                      07.80.02.294,987הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספרותק  תרבות ישראליתספריםרבעון 20202
                  4,984                                      07.80.02.294,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטופ שיא שרותי יעוץשאלוני אישיות ממוחשביםרבעון 20202
                  4,984                                      07.80.02.564,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגיטלמן ויקטוריהסקירת ספרות את"ן 2020רבעון 20202
                  4,976                                      07.80.02.554,976הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןע.מ.י.דסרט למכשיר הדפסת מדבקות מבצע מירוןרבעון 20202
                  4,975                                      07.80.02.564,975הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"ממטענים לפנסרבעון 20202
                  4,973                                      07.80.02.564,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת מאזני שקל 2008 בע"ממאזניים לשקילהרבעון 20202
                  4,973                                      07.80.02.574,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבנשטיין דבורה סוזנהיוהל"ןרבעון 20202
                  4,973                                      07.80.02.554,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממן אילן 2007 בע"ממילוי בלון CO2רבעון 20202
                  4,976                                      07.80.02.564,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מחומרי גלם למדפסת מגנטיםרבעון 20202
                  4,972                                      07.80.02.564,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרעום דולפיןייצור ערכת הסלקה ללוחםרבעון 20202
                  4,973                                      07.80.02.294,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבר נחום יוסףהדרכהרבעון 20202



                  4,973                                      07.80.02.294,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדוד צמיר בע"מטפסי סוציומטריהרבעון 20202
                  4,960                                      07.80.02.564,960הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמי-דן מעיןרשת לראש סוס נגד זבוביםרבעון 20202
                  4,960                                      07.80.02.044,960הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.מ. יוסף תבל מרכזכלכלהרבעון 20202
                  4,954                                      07.80.02.564,954הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבש גל (שבא)הכנת ציוד אימוןרבעון 20202
                  4,950                                      07.80.02.564,950הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשירה אבוחצירהתרגוםרבעון 20202
                  4,949                                      07.80.02.564,949הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדי.דיפנס ר.ד. בע"מעבודות מכניות והדמיהרבעון 20202
                  4,947                                      52.50.01.204,947מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהעבור פרוייקט תחנת טירהרבעון 20202
                  4,937                                      07.80.02.564,937הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מדיו+כרטיסים מחוז מרכזרבעון 20202
                  4,937                                      07.80.02.134,937מפ/ מכרז פומביעוז בת גלים בע"מתחזוקת מכונת שטיפה לרכב מסוג רבעון 20202
                  4,797                                      07.80.02.534,937הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטביב חב. הארצית לטיפולפינוי פסולת רפואית ורכש של פחי מחטים חדשיםרבעון 20202
                  4,937                                      07.80.02.554,937הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלומה פתרונות טכנולוגירכש אנטנול לרכברבעון 20202
                  4,930                                      07.80.02.564,930הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסוול אביטל ברזיליקורס משיט בשכר וגוררת -הדרכה השיטור הימירבעון 20202
                  4,914                                      07.80.02.094,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן יורם /אילנההדברה לחיוטי קורונה ת. קרית שמונהרבעון 20202
                  4,914                                      07.80.02.574,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשקד יניב - פיטפרו שיווקברז למדיח כליםרבעון 20202
                  4,914                                      07.80.02.554,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמצברי תעשייה לישראלרכש סוללות למצברים עבור אטורבעון 20202
                  4,914                                      07.80.02.564,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת מאזני שקל 2008 בע"ממאזניים לשקילת כלביםרבעון 20202
                  4,550                                      07.80.02.564,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנטור הדרכה והשתלמויותקורס מדור חוסן מבצעיםרבעון 20202
                  4,914                                      07.80.02.574,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבנשטיין דבורה סוזנהייעוץ והדרכה כנס גופי אכיפת חוק בינלאומירבעון 20202
                  4,914                                      07.80.02.294,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקרן שניידרסדנה להפקת סרטונים בסלולאר רבעון 20202
                  3,276                                      07.80.02.564,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבארי כץ בע"מהשתתפות  בכנסרבעון 20202
                  4,914                                      07.80.02.564,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלומניום הקסטלחלוןרבעון 20202
                  4,914                                      07.80.02.094,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנוף הקריה גינון ופיתוח בע"מעבודת גינוןרבעון 20202
                  1,872                                      07.80.02.554,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאנטסרב ישראל בע"משעות יעוץ ל DXCרבעון 20202
                  4,907                                      07.80.02.574,907הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש מצלמות אינטרנט היערכות לקורונהרבעון 20202
                  4,900                                      07.80.02.564,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדורנט טק בע"מהשלמת רכש מחחלקת מומ כבליםרבעון 20202
                  4,899                                      07.80.02.094,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדני גינון /נייזלר דניאלגינון מחוז ש"ירבעון 20202
                  4,900                                      07.80.02.294,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמייז גלובל קולסוטניגסדנארבעון 20202
                  4,900                                      07.80.02.294,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדניאלה רפאליעריכה לשונית - בית מורשתרבעון 20202
                  4,877                                      07.80.02.554,877הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהרכש עבור מעבדהרבעון 20202
                  4,867                                      07.80.02.574,867מפ/ מכרז פומביאדר מיארה בע"מערכה אלחוטית לרוכב עבור יחרבעון 20202
                  4,867                                      07.80.02.094,867הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכניקה שרות-יוסיבדיקות גנרטורים פקפק מחוז מרכזרבעון 20202
                  4,645                                      07.80.02.094,867הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכניקה שרות-יוסיתיקון גנרטורים לפי שעותרבעון 20202
                  4,867                                      07.80.02.564,867מפ/ מכרז פומביאדר מיארה בע"מערכה אלחוטית לרוכב עמ"מ שרבעון 20202
                  4,849                                      07.80.02.564,849הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמינות ובטחון בע"מכספתרבעון 20202
                  4,839                                      07.80.02.574,839הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשקד יניב - פיטפרו שיווקמרכך מיםרבעון 20202
                  4,836                                      07.80.02.564,836הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרפק תקשורת ותשתיות בע"מנצנצים לרחפנים לניסוירבעון 20202
                  4,826                                      52.50.01.204,826הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיסמין כיסאות משרדיים בע"מכסאות משל"ט דוגמא עבור פרוייקט מברבעון 20202
                  4,722                                      07.80.02.574,822מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותזי"ט קדמה טירהרבעון 20202
                  4,816                                      07.80.02.564,816מפ/ מכרז פומביעמיסל - עמית תעשיות בע"מסוללות שונותרבעון 20202
                  4,658                                      07.80.02.574,801מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב עבור טירה -רבעון 20202
                  4,800                                      07.80.02.094,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלדרמן שחףטיפול נגד מזיקים והדברה בבסיסי מגרבעון 20202
                  4,800                                      07.80.02.534,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיפא שקולניק פלסט בע"משקיות ניילון עם פס סגירהרבעון 20202
                  4,797                                      07.80.02.554,797מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממודם סלולארירבעון 20202
                  4,588                                      07.80.02.534,744הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבריאות וגיהות תעסוקתית בע"מניטור סביבתי מעבדת סמים מרלוג בית שמשרבעון 20202
                  4,740                                      07.80.02.564,740הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוקסוסרכש תוסף מזוןרבעון 20202
                  4,739                                      07.80.02.574,739הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטופ שואו הפקות בע"מחצי יום הדרכה את"לרבעון 20202
                  4,739                                      07.80.02.294,739הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנטלי ריז'ינסקי מיכליובמיון והערכהרבעון 20202
                  4,739                                      07.80.02.554,739מכרז בט"פתים נטקוםונדליזם א'3רבעון 20202
                  4,717                                      07.80.02.094,717הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרשת הדברה בע"מהדברות מחוז מרכזרבעון 20202
                  4,713                                      07.80.02.614,713הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבק-טק (ירושלים) בע"מכבל הטענהרבעון 20202
                  4,617                                      52.50.01.204,708מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
                  4,700                                      07.80.02.094,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאסף אוזןעבודות גינון תחנת קאסםרבעון 20202
                  4,688                                      07.80.02.134,688מפ/ מכרז פומביתב אור בעמציוד תחבורה שוטףרבעון 20202
                  2,515                                      07.80.02.564,680המ/ הצעת מחיררונן דניאלשרותי וטרינררבעון 20202
                  4,680                                      07.80.02.564,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי אביהפרחיםרבעון 20202
                  4,680                                      07.80.02.564,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגל מיחזור בע"ממכולה לפינוי פסולת מבצע מירון רבעון 20202
                  4,680                                      07.80.02.294,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מתיקון סורקיםרבעון 20202
                  4,680                                      07.80.02.574,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמורדי קרשנר הפקות בע"מיוהל"ןרבעון 20202
                  4,680                                      07.80.02.574,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחטואל אלי - קלאסיק הובלותשירותי הובלהרבעון 20202
                  4,680                                      07.80.02.574,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחטואל אלי - קלאסיק הובלותהובלהרבעון 20202
                  4,675                                      07.80.02.574,675הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"מטיונרים לאת"ל להברבעון 20202
                  4,650                                      07.80.02.564,650הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטופף ויקטור בע"ממכונת תפירהרבעון 20202
                  4,633                                      07.80.02.574,633הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז גישות בע"מסדנארבעון 20202
                  4,628                                      07.80.02.554,628מכרז בט"פתים נטקוםתיקון עמדת א'3רבעון 20202
                  4,626                                      07.80.02.564,626מפ/ מכרז פומביאמילי ייבוא - אורי נעיםרכישת סולמות טלסקופיםרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.614,615מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 סיטרואן C4רבעון 20202
                  4,600                                      07.80.02.564,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטופף ויקטור בע"ממכונת תפירהרבעון 20202
                  4,595                                      07.80.02.294,595הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיצוב עיסקי בע"מרכש תוכנת - ZOOM PRO LICENSEרבעון 20202
                  4,568                                      07.80.02.564,568הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדלתא יעוץ והדרכות בע"מעבודות טכסטילרבעון 20202
                  4,563                                      07.80.02.564,563הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרום אפ.גי.פי. יבוא ושיקונוסים חטיבת האבטחהרבעון 20202
                  4,563                                      07.80.02.564,563הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעמתיקי נשיאהרבעון 20202
                  4,563                                      07.80.02.564,563הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוידאוסטמסכיםרבעון 20202
                  4,550                                      07.80.02.564,550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדלתא יעוץ והדרכות בע"מציוד אימוןרבעון 20202
                  4,522                                      07.80.02.564,522מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנימכשירי סלולאר מצ"ב אישור וועדה מיום רבעון 20202
                  4,495                                      52.50.01.204,502מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלסעדה הרצל עב' בינוי ביח' התשתית ביואברבעון 20202
                  4,500                                      52.50.01.044,500מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מאספקה והתקנת תקשורת פאסיבית עבור יחידת הסיגנטרבעון 20202
                  4,500                                      07.80.02.094,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנגר עזרא - עבודות גינון ופיתוחשרותי גינוןרבעון 20202
                  4,500                                      07.80.02.044,500מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכיבוד לפתיחת תחנת כפר מנדארבעון 20202
                  4,500                                      07.80.02.534,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.מ. כלי נשיפה בע"מתיקון 3 קלרינטים- תזמורת מרבעון 20202
                  4,500                                      07.80.02.564,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרעום דולפיןתיקון תיקיםרבעון 20202
                  4,493                                      07.80.02.564,493הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרומיכל בע"מאציטון וצמר גפןרבעון 20202
                  4,493                                      07.80.02.564,493הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרשת גרף בע"מהכנת תגיםרבעון 20202
                  4,482                                      07.80.02.564,482הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןורטל אף.סי.אס בע"מסט טבעות וסלינגיםרבעון 20202
                  4,437                                      07.80.02.574,437הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארליך מעבדות בע"מציוד הקלטהרבעון 20202
                  4,399                                      07.80.02.134,399מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעממיני בוסטר לתחבורהרבעון 20202
                  4,387                                      07.80.02.564,388הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוידאוסטהזמנה עבור KVMרבעון 20202
                  4,387                                      07.80.02.564,388הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגיל-קארהתקנת גגון את"ן 2020רבעון 20202
                  4,387                                      07.80.02.564,387מפ/ מכרז פומביאורגון מעצב החלונות בע"מרכש וילונות לבי"ס הדרכה שיטור ימירבעון 20202
                  4,376                                      07.80.02.564,376מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקוןרבעון 20202
                  4,359                                      07.80.02.294,359הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלון קירשברג-מצוק טיולי אופנייםטיול אופנייםרבעון 20202
                  4,358                                      07.80.02.564,358מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                  4,218                                      52.50.01.204,350מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
                  4,341                                      52.50.01.204,350מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20202



                  4,258                                      52.50.01.204,350מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
                  4,324                                      07.80.02.564,324הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצילומעתיק בעממדפסת - זיהוי מחוז חוףרבעון 20202
                  4,356                                      07.80.02.564,322מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרריםרבעון 20202
                  3,512                                      07.80.02.134,272הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאס.או.אס אנרגיה אקספרס בע"מאספקת סולר במצבי קיצון ופריסת צנרת רבעון 20202
                  4,259                                      07.80.02.564,259הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןב.רימון סוכנויות בעמתיקון ערכות תאורהרבעון 20202
                  4,241                                      07.80.02.564,241מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםחיבור מבנה מרפאת שיניים לתשתיות מים וביוב בבהרבעון 20202
                  4,241                                      07.80.02.134,241מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהציוד לרכביםרבעון 20202
                  4,234                                      52.50.01.204,234מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהתקנת דלת לפדלת לחדר קברבעון 20202
                  4,221                                      07.80.02.564,221פו/ פטור ועדהסלברייטתוכנה לשחזור ראיות ממצלמות אבטחה רבעון 20202
                     -                                      07.80.02.564,212הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמישל שטיין טיר בע"מהכשרת תקשורת מחלקת חירום חוסן אוכלוסייה קורונהרבעון 20202
                  4,205                                      07.80.02.564,205מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמות לקסדהרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.614,200מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה ספורטז'רבעון 20202
                  4,199                                      07.80.02.534,199הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארז לויוש יוסף-קרח הארץצדניות לאחסון דגימות מעבדה רבעון 20202
                  4,189                                      07.80.02.574,189הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ב. פתרונות שינועתיקון עגלה אדם הולךרבעון 20202
                  4,177                                      07.80.02.564,177הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתלם פסגות בע"מנעלים לכלברבעון 20202
                  4,165                                      07.80.02.564,165הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגיא טק מריןהזמנת חלפים לתחזוקת מנועיםרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.574,148מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרריםרבעון 20202
                  4,108                                      07.80.02.564,116מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"ממזגןרבעון 20202
                  4,107                                      07.80.02.044,107הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצחובויסיכה לשרוךרבעון 20202
                  4,100                                      07.80.02.574,100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוזמות חינוך ימין אורדמפגש מקצועי של היוהלןרבעון 20202
                  4,095                                      07.80.02.564,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשושן נורית- תיאטרון פלייבקסדנת רעש"קיםרבעון 20202
                  4,095                                      07.80.02.294,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדר' מיכל חמו לוטםהרצאהרבעון 20202
                  4,095                                      07.80.02.574,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת מוטורולההזמנת במסגרת 1 מש"ח הערכות לקורונהרבעון 20202
                  4,095                                      07.80.02.564,095מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקציין לייזררבעון 20202
                  4,091                                      07.80.02.094,090מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"ממזגן עבור רמת"ל מחוז צפוןרבעון 20202
                  4,088                                      07.80.02.094,088הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברמד-אגודה שיתופית חקלאית בע"מטיפול תקופתי במשאבת מקטין לחץ בברז מים ראשי  במכמרבעון 20202
                  3,207                                      07.80.02.094,031מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"ממזגן משלט מערך אווירירבעון 20202
                  2,004                                      07.80.02.564,008הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדר מיארה בע"מתיקון ערכות שמע ימר צפוןרבעון 20202
                  4,000                                      52.50.01.204,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                  3,436                                      07.80.02.094,000מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מעבודות בינוירבעון 20202
                  4,000                                      07.80.02.564,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאג יזמות קריאטיבית בע"מתסריטרבעון 20202
                  4,000                                      07.80.02.564,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגני קדם בע"מעבודות גינוןרבעון 20202
                  4,000                                      07.80.02.294,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאב - דןחותמותרבעון 20202
                  3,999                                      07.80.02.553,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאור2001 צרכי צילום בע"מטאבלט עבור מפכ"לרבעון 20202
                  3,672                                      07.80.02.963,980מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"מהיסעיםרבעון 20202
                  3,978                                      07.80.02.533,978הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטלפארם בית מסחר לתרופותטבליות כלור לחיטוירבעון 20202
                  3,978                                      07.80.02.563,978הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסי.איי.אל.חברה להנדסה בע"מסרט למניעת החלקהרבעון 20202
                  3,971                                      07.80.02.553,971הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מתוכנה ניהול מסד נתוניםAQUAFULD AQUA DATAרבעון 20202
                  3,672                                      07.80.02.133,970מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב קורונהרבעון 20202
                  3,953                                      07.80.02.563,953הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסטימצקי בע"מספררבעון 20202
                  3,934                                      07.80.02.563,934הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכבות 4/4 בע''מהתקנת כנות בנגררותרבעון 20202
                  3,931                                      07.80.02.563,932הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןד.ש חלקי חשמל מחודשים לרכב בע"משירותי שיפוץ מתנע ספינהרבעון 20202
                  3,931                                      52.50.01.203,931מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםשירותי תכנון מחלקת תכנון-תברואהרבעון 20202
                  3,899                                      07.80.02.573,899הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס שילובים.מחברות מעוצבותרבעון 20202
                  3,911                                      52.50.01.203,880מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20202
                  3,868                                      07.80.02.563,869הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןסוללותרבעון 20202
                  3,849                                      07.80.02.563,849הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאראמציודרבעון 20202
                  3,868                                      07.80.02.563,838הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקנולטק בע"מתיקון אוהל חפ"קרבעון 20202
                  3,808                                      07.80.02.043,808הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוסטרו חייםרקע לתגרבעון 20202
                  3,805                                      07.80.02.563,805הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןימית סחרסט פירוטכני 1-2-3 לספינהרבעון 20202
                  3,380                                      07.80.02.573,805מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מאספקת מדפסות ומכונות צילוםרבעון 20202
                  1,575                                      07.80.02.553,799פו/ פטור ועדהדי.בי.אס שרותי לווין אילתתחזוקה שירותי טלויזיה בכבליםרבעון 20202
                  3,794                                      07.80.02.293,794הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרימונים מגדים בע"מ}קפה רימון}ארוחה חלביתרבעון 20202
                  3,791                                      07.80.02.133,791מפ/ מכרז פומביא.ד. גרינשטיין בע"מציוד תחבורה מחוז מרכזרבעון 20202
                  3,784                                      07.80.02.563,784מפ/ מכרז פומביעמיסל - עמית תעשיות בע"מסוללותרבעון 20202
                  1,439                                      07.80.02.563,779המ/ הצעת מחירמזרחי מורןשרותי וטרינררבעון 20202
                  3,762                                      07.80.02.573,762מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםציוד עבור תחנת א.א.פחםרבעון 20202
                  3,751                                      07.80.02.133,751מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמאביזרים לתחבורהרבעון 20202
                  3,747                                      07.80.02.573,747מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדריםרבעון 20202
                  3,744                                      07.80.02.273,744הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפנחס היישריק בע"מתיקון שעררבעון 20202
                  3,744                                      52.50.01.203,744מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מבסיס בית דגן-מדידת משרדים ומחסן תרופותרבעון 20202
                  3,744                                      52.50.01.203,744מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"ממדידה בבה"ד מג"ב בכלבייהרבעון 20202
                  3,744                                      52.50.01.203,744מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"ממשמר איילון- מדידהרבעון 20202
                  3,726                                      07.80.02.293,726הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיצוב עיסקי בע"מרכש תוכנות -למידה  מרחוק רבעון 20202
                  3,707                                      07.80.02.563,707הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ע.ל. ציוד ספורט ואקסטרים בע"מהזמנת ציוד ימאי אישירבעון 20202
                  3,699                                      07.80.02.093,701מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודת חשמל מבנה כטב"מרבעון 20202
                  3,700                                      52.50.01.203,700מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'יעוץ קונס' ובטיחות המערך האווירירבעון 20202
                  2,924                                      07.80.02.573,693הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקייקי כפר בלוםסדנא נערי מילה יהודה מרקדורבעון 20202
                  3,403                                      07.80.02.563,689מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב וזיכרוןרבעון 20202
                  3,686                                      07.80.02.533,686הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבריאות וגיהות תעסוקתית בע"מניטור סביבתי תוך מבני בסיס מגרבעון 20202
                  3,686                                      07.80.02.573,686הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מכספותרבעון 20202
                  3,680                                      07.80.02.563,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון ציוד צילוםרבעון 20202
                  3,665                                      07.80.02.093,665מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהחרמשרבעון 20202
                  3,598                                      07.80.02.563,608מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכישת והתקנת  מזגן תקולרבעון 20202
                  3,600                                      07.80.02.563,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסטודיו קסט הגלילפנקסי כיס לשוטרים מבצעים מחוז צפוןרבעון 20202
                  3,576                                      07.80.02.563,576הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמוסד לבטיחות ולגיהותספרות מקצועית למחלקהרבעון 20202
                  3,548                                      52.50.01.203,547מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחים וניידיםרבעון 20202
                  3,545                                      07.80.02.563,545הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהחבל קלוע וסרט סימוןרבעון 20202
                  3,517                                      07.80.02.563,517מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללות עבור מכשירים ליחידות החילוץרבעון 20202
                  3,510                                      07.80.02.533,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנועם גיל אורהנחייה ועריכת טקסרבעון 20202
                  3,414                                      07.80.02.553,510פו/ פטור ועדה איתוראן איתור ושליטהעמדת איתוראןרבעון 20202
                  3,510                                      07.80.02.543,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוגי הפקותהגברהרבעון 20202
                  3,510                                      07.80.02.093,510מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והרכבת 6 מעבים למזגניםרבעון 20202
                  3,510                                      07.80.02.563,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסילבר שדוו' אדבנסד סיקחיתוך והשבתת כלי ירייהרבעון 20202
                  3,510                                      07.80.02.573,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן מידד אור שלטיםשירות הדפסה עבור מחוז חוףרבעון 20202
                  3,510                                      07.80.02.533,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןע.י.י.ט. - עדכוני ידעמנוי לאפליקציה- חומרי הדרכה בית מורשתרבעון 20202
                  3,437                                      07.80.02.553,508מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מאספקת מחשבים נייחים וניידיםרבעון 20202
                  3,469                                      07.80.02.563,508מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מאספקת מחשבים נייחים וניידיםרבעון 20202
                  3,360                                      07.80.02.573,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשלמה גולןבדיקת ערכת תפיליןרבעון 20202
                     -                                      52.50.01.203,463מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסציוד חשמלי עבור מרכז מיון בכירים תקציב פרורבעון 20202
                  3,452                                      07.80.02.133,452מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמציוד תחבורה מחוז מרכזרבעון 20202
                  3,431                                      07.80.02.093,431מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהתחזוקה שוטפת לתחבורה , ומברגה לצורך מבצעי יסרבעון 20202
                  3,184                                      07.80.01.543,416חה / חוזה המשכיהכרמלית חיפה בע"מנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20202



                  3,399                                      07.80.02.093,400מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעבודות איטוםרבעון 20202
                  3,399                                      07.80.02.573,399מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"מטקס פתיחת תחנת טירה -הגברהרבעון 20202
                  3,393                                      07.80.02.613,393הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןישראל אוטו אקוויפמנטמערכת מולטימדיהרבעון 20202
                  3,370                                      07.80.02.293,370הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מלוח מחיקרבעון 20202
                  3,292                                      52.50.01.203,368מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
                  3,280                                      52.50.01.203,368מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                  3,300                                      52.50.01.203,368מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                  3,300                                      52.50.01.203,368מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                  3,300                                      52.50.01.203,368מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                  3,367                                      07.80.02.573,367מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20202
                  2,756                                      07.80.02.553,344מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מאספקת מדפסות ומכונות צילוםרבעון 20202
                  3,332                                      07.80.02.093,332מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםתחנת שפט החלפת דלת פלדלתרבעון 20202
                  3,325                                      07.80.02.563,325מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממכשיר תמי 4רבעון 20202
                  3,306                                      52.50.01.203,306מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                  3,301                                      07.80.02.133,301מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמדחסיםרבעון 20202
                  2,275                                      07.80.02.573,299מפ/ מכרז פומביהוט מערכות תקשורת כבליםנק' כבלים במימון מחוז י-ם 10רבעון 20202
                  3,290                                      07.80.02.093,290מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון שער תקול חשמלי תחנת עוזרבעון 20202
                  3,276                                      52.50.01.203,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאופליס גלובל בע"מכיסא דוגמא למשל"ט- פרוייקט מברבעון 20202
                  3,272                                      52.50.01.203,272מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"מרכש שעוני נוכחותרבעון 20202
                  3,272                                      52.50.01.203,272מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"מרכש שעוני נוכחותרבעון 20202
                  3,240                                      07.80.02.573,240מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורתשורותרבעון 20202
                  3,223                                      07.80.02.573,223הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפל-רם ציוד ומערכות שתיה בע"ממעמד /סטנדרבעון 20202
                  3,223                                      07.80.02.573,223הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפל-רם ציוד ומערכות שתיה בע"ממתקן גלישה למיחםרבעון 20202
                  3,218                                      07.80.02.533,218הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעוזי רביהרצאהרבעון 20202
                  3,206                                      07.80.02.293,206תמ / תיחור מעל 50 אש"חרבידים המרכז לחינוךסדנאותרבעון 20202
                  3,200                                      52.50.01.203,200מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבור תחנת צפת – דמ"שרבעון 20202
                  3,200                                      07.80.02.293,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןועד מקומי אדרתשימוש באולםרבעון 20202
                  3,200                                      07.80.02.563,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרמי בן ישי הנדסת חשמל בעמבדיקת מהנדס בודק גנרטורים במכמרבעון 20202
                  3,210                                      07.80.02.563,199פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקודנים למודיעין תחנת ערדרבעון 20202
                  3,180                                      07.80.02.133,180מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקההחלפת שואבים תקולים מחוז מרכזרבעון 20202
                  3,052                                      52.50.01.203,171מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)עיצוב פנים ומרחב המתנה מרחב דן זמני מרכז למיון בכירבעון 20202
                     -                                      07.80.02.573,165מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מקורס הכנה למבחן - מחוז חוףרבעון 20202
                  3,159                                      07.80.02.573,159הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת מוטורולהרכש אוזניה סמויהיח' יואברבעון 20202
                  3,136                                      07.80.02.563,159הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמדיליין (דורון) יבוא ושיווק בע"מרכש עגלות לציוד מטווח מחוזירבעון 20202
                  3,155                                      07.80.02.573,155הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מתוכנה ליצור IRONPDF PDFרבעון 20202
                  3,143                                      07.80.02.043,143מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרנעלי רוכביםרבעון 20202
                  3,130                                      07.80.02.093,130מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגנים מזגן למב"ס חיפה החלפת מזגן תקולרבעון 20202
                  3,110                                      07.80.02.043,110פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמערכת פרש 2020רבעון 20202
                  3,101                                      52.50.01.203,101מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהשלמה לשיפוץ יומן חיפה פרויקט קיום מברבעון 20202
                  3,100                                      07.80.02.573,101מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מאספקת מדפסות ומכונות צילוםרבעון 20202
                  3,100                                      07.80.02.563,089מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהעתקת רכזת גילוי אש יחידת פרשיםרבעון 20202
                  2,635                                      07.80.02.133,080מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכברבעון 20202
                  3,042                                      07.80.02.563,042הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאספרנסה כריסטינה מריאלפרחים ליולדתרבעון 20202
                  3,042                                      07.80.02.093,042הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאנטנות רצון בע"מהחלפת בלאירבעון 20202
                  3,042                                      07.80.02.093,042הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגני חברון - פיתוח ואחזקת גינות בע"מגינון מרחב יהודהרבעון 20202
                  3,040                                      07.80.02.563,042הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרסטה 4 יו בע"מפירוק והתקנהרבעון 20202
                  3,001                                      07.80.02.573,001מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקשי למצטייני שירותרבעון 20202
                  2,951                                      52.50.01.203,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
                  2,893                                      52.50.01.203,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
                  3,000                                      07.80.02.533,000מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אוררכישת ספרים עבור שוטרים מבודדים בנעוריםרבעון 20202
                  2,925                                      07.80.02.093,000מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משאיבת ביוברבעון 20202
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסטוק  הסלולרתיקונים זי"ט טכנולוגיות ירושליםרבעון 20202
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגליקום שווק בעמתיקונים זי"ט טכנולוגיות חוףרבעון 20202
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מתיקונים זי"ט טכנולוגיות מרכזרבעון 20202
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנבון אריאל יוסף -בי.גי.פי.סי יזמותתיקונים עבור זי"ט  טכנולוגיות נגברבעון 20202
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשזר יחיאל בעממרכיבי אלקטרוניקה שוניםרבעון 20202
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדורקום מחשבים בע"מחומרים מתכליםרבעון 20202
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלאבוטיק שלומי מאישחומרים מתכליםרבעון 20202
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבאבא חומרי בנין וכלי עבודהחומרים מתכליםרבעון 20202
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגבאי רונן יוסיחומרים מתכליםרבעון 20202
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרוסלן בוריס פתרונות סלולרחומרים מתכליםרבעון 20202
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנבון אריאל יוסף -בי.גי.פי.סי יזמותחומרים מתכליםרבעון 20202
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מחומרים מתכליםרבעון 20202
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מדפוסרבעון 20202
                  3,000                                      07.80.02.293,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהחברה העירונית "גוונים אריאל" בע"מסדנאותרבעון 20202
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאייבי ריתוכיםעבודות ריתוךרבעון 20202
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחגור בעמבד לתיקוןרבעון 20202
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטל פוןחומרים מתכליםרבעון 20202
                  2,564                                      07.80.02.133,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנקו יוני - אביזרי רכב גבעת זאבשטיפת אוטובוס משטרתי פנימירבעון 20202
                  3,000                                      07.80.02.553,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדר מיארה בע"מערכת קשר לרוכברבעון 20202
                  2,999                                      07.80.02.562,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.מ.סי מוצרי מנעולןרכש מפתחות ומחזיקי מפתח פלסטיק לסימון חדריםרבעון 20202
                  2,998                                      07.80.02.562,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדרור כלי עבודה בע"מאקדח סיכותרבעון 20202
                  2,996                                      07.80.02.572,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוריקון בע"מרכש מדבקות עבור מצלמות גוףרבעון 20202
                  2,991                                      07.80.02.572,991הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבי בן שואף סוכנויות שיווק בע"משיורתי תפירה תג שםרבעון 20202
                  2,990                                      07.80.02.092,990הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבנר טוריצילום תוכנית בנייה עבור מעקב תחוזקה שוטפת על צינוררבעון 20202
                  2,984                                      07.80.02.562,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדר מיארה בע"מטבעת כידון אלחוטיתרבעון 20202
                  2,974                                      07.80.02.562,974הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארנסט כפפות בע"מציוד אימוןרבעון 20202
                  2,990                                      07.80.02.572,967מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסציוד מטבחרבעון 20202
                  2,950                                      07.80.02.572,964מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן תקול בבסיס מושבות הברוןרבעון 20202
                  2,948                                      07.80.02.562,948מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מתעודות מנוירבעון 20202
                  2,948                                      07.80.02.572,948הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.כהן אלקטרוניקהתקע למציתרבעון 20202
                  2,948                                      07.80.02.542,948הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםהדפסות לנופש אלמנותרבעון 20202
                  2,925                                      07.80.02.092,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנופים בנגב בע"משרותי גינוןרבעון 20202
                  2,925                                      07.80.02.572,925מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלמדליות מחוז צפוןרבעון 20202
                  2,925                                      07.80.02.562,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמג'יק פרינטמדבקות בטחוניותרבעון 20202
                  2,925                                      07.80.02.532,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארט דיזיין ע.ש. בע"מדגלים החלפת בלאירבעון 20202
                  1,752                                      07.80.02.562,920מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"מתחזוקת מכשירי תמירבעון 20202
                  2,180                                      07.80.02.292,906הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשפיריות אחזקה בע"מחברות בוועדת דירוג שכררבעון 20202
                  2,900                                      07.80.02.292,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןישי שלמה גרג'יכתיבה ותיקוף מדעי החיים - רבעון 20202
                  2,900                                      52.50.01.202,900מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתחנת מודיעין חדשה – מרחב שפלה העתקהרבעון 20202
                  2,748                                      07.80.02.272,900מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                  2,900                                      52.50.01.202,900מפ/ מכרז פומביאורגון מעצב החלונות בע"מוילונות מרחב אילתרבעון 20202
                  2,900                                      07.80.02.572,900מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורה למקבלי דרגותרבעון 20202



                  2,890                                      07.80.02.292,890הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנגישות ישראלהנגגשת השנתוןרבעון 20202
                  2,878                                      07.80.02.562,878הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"ממארז לשכפול DVD ל-4 דיסקיםרבעון 20202
                  2,901                                      07.80.02.562,878מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"מתיקון אוהלרבעון 20202
                  2,867                                      07.80.02.292,867הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מכוורת לטלפוניםרבעון 20202
                  2,726                                      07.80.02.962,819מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב קורונהרבעון 20202
                  2,810                                      07.80.02.572,810הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקוניםרבעון 20202
                  2,808                                      07.80.02.092,808הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאפ.אמ. הנדסה בע"מבדיקת הארקת גנרטור- מחוז דרוםרבעון 20202
                  2,774                                      07.80.02.042,808הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מארוחה פורום סגנים במטה המחוזרבעון 20202
                  2,808                                      07.80.02.532,808הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכללת לבטח בע"מימי כשירות ממונה בטיחותרבעון 20202
                  2,801                                      07.80.02.092,801מש/ מכרז שב"סתריסי רפירשתות משמר איילוןרבעון 20202
                  2,800                                      07.80.02.562,800מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאניעבור מו"מרבעון 20202
                  2,791                                      07.80.02.572,791מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מלחקירת עצורים חולי קורונה בבימרבעון 20202
                  2,791                                      52.50.01.202,791מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"משיטור עירוני מגזר ערבי – פרדס חנהרבעון 20202
                  2,791                                      52.50.01.202,791מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"משיטור עירוני קלנסוואהרבעון 20202
                  2,791                                      07.80.02.562,791מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מחפ"ק קרון חבלהרבעון 20202
                  2,689                                      52.50.01.202,750מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
                  2,671                                      52.50.01.202,750מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
                  2,671                                      52.50.01.202,750מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
                  2,663                                      52.50.01.202,750מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
                  2,671                                      52.50.01.202,750מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                  2,750                                      07.80.02.572,750מפ/ מכרז פומביסי דיסק מעבדותמכשירי העתקה ומכשיר מגני כתיבה פרונזייםרבעון 20202
                  3,072                                      07.80.02.572,750מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20202
                  2,750                                      07.80.02.562,750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפ.א.ב. ייצור וייבואתותבים וכדורי תרגולרבעון 20202
                  2,705                                      07.80.02.572,705הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבר נחום יוסףיעוץ ארגוני - ניהול וליווי בכניסה לתפקידרבעון 20202
                  2,700                                      07.80.02.042,700מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oסל לוחםרבעון 20202
                  2,587                                      07.80.02.272,700מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20202
                  2,691                                      07.80.02.092,691הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנוליד חירות מערכות בע"מחיטוי מרחב יהודהרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.132,691הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיו דרייב - סמץ יוגבציוד חילוץ מקצועי אשר יאפשר חילוץ בטיחותירבעון 20202
                  2,691                                      07.80.02.292,691הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס משכן בע"מהדפסהרבעון 20202
                  2,543                                      07.80.02.572,690מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מאספקת מדפסות ומכונות צילוםרבעון 20202
                  2,501                                      07.80.02.552,690מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"ממדפסותרבעון 20202
                  2,678                                      07.80.02.562,678הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהידרו-נעמארז סוללותרבעון 20202
                  2,654                                      52.50.01.202,654מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםתכנון אינסט' כלבייה בה"ד מגרבעון 20202
                  2,633                                      07.80.02.532,633הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מדגליםרבעון 20202
                  2,633                                      07.80.02.562,633הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפגסוס-בר קרולינה הילדהמושכה לסוסרבעון 20202
                  2,633                                      07.80.02.552,633הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"ממיקרופון למערכת LOGITECH GROUPרבעון 20202
                  2,632                                      07.80.02.552,633מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד היקפי למחשבים ומדפסותרבעון 20202
                  2,632                                      07.80.02.562,633הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבש גל (שבא)כדורי טניסרבעון 20202
                  2,632                                      07.80.02.562,633מפ/ מכרז פומביוידאוסטכרטיס זכרון למצלמה את"ן 2020רבעון 20202
                  2,630                                      07.80.02.552,630הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןב.מ. קומויז'ן בע"מרכש צג למערכת תצפיתרבעון 20202
                  2,625                                      07.80.02.292,625הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגליה שושני פואטיקארדשרותי הדפסהרבעון 20202
                  2,624                                      07.80.02.132,624מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמציוד תחזוקת רכבים את"ן 2020רבעון 20202
                  2,002                                      07.80.02.292,597הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשמואל קרןחברות בוועדת דירוג שכררבעון 20202
                  2,597                                      07.80.02.562,597הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי אל מדי מרקט בע"מרכש תרופות וט.רבעון 20202
                  2,597                                      07.80.02.092,597מש/ מכרז שב"סתריסי רפיהחלפת חלון הזזה תקול לחטיבת מודיעיןרבעון 20202
                  2,574                                      07.80.02.552,574הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמליחי גיא שעריםהתקנת מערכת לשער אטו"ברבעון 20202
                  2,574                                      07.80.02.552,574מפ/ מכרז פומבירדלר בעמהחלפת חיישן התראה לתורןרבעון 20202
                  2,574                                      07.80.02.292,574מפ/ מכרז פומביאוסטרו חייםשרוךרבעון 20202
                  2,562                                      07.80.02.562,562הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםהדפסת תורת עבודת המטה מבצעיםרבעון 20202
                  2,560                                      52.50.01.202,560פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלחברת חשמל-תשלום חיבור חשמל אום אל פאחםרבעון 20202
                  2,528                                      07.80.02.042,528פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמציוד לרוכביםרבעון 20202
                  2,527                                      07.80.02.532,527המ/ הצעת מחירשרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלים עבור מחוז ת"ארבעון 20202
                  2,516                                      07.80.02.562,516הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"ממגרסת נייר גדולהרבעון 20202
                  2,500                                      07.80.02.502,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמיכל לביאקליפרבעון 20202
                  2,247                                      07.80.02.132,500מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כ"ררבעון 20202
                  2,500                                      07.80.02.292,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנעמה פינסקיתוספת על גרפיקה - יחידה 06רבעון 20202
                  2,000                                      07.80.02.572,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמפעל אלאתחאד לפחחרכש שולחן לניקוי נשקים עבור כלל שוטרי מטה מגרבעון 20202
                  1,999                                      07.80.02.572,500מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20202
                  2,498                                      07.80.02.562,498הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקרן אלקטרוניקהמכשירי ניווטרבעון 20202
                  2,432                                      07.80.02.572,457מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20202
                  2,457                                      07.80.02.562,457הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגימת השחרותציפוי גוף תחתון M16רבעון 20202
                  2,445                                      52.50.01.042,445הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוקטביוס תקשורת בע"ממגבררבעון 20202
                  2,346                                      07.80.02.272,400מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20202
                  2,400                                      07.80.02.292,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלאפוןדמי שימוש חודשיים - להוראות קבע חברת פלאפוןרבעון 20202
                  2,399                                      07.80.02.562,399הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאל.אס. כארדכרטיסרבעון 20202
                  2,399                                      07.80.02.292,399הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרבידים המרכז לחינוךסדנאותרבעון 20202
                  2,394                                      07.80.02.562,395הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מלדרמןרבעון 20202
                     748                                      07.80.02.562,340מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימיים "קורונהרבעון 20202
                  2,340                                      07.80.02.572,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארכה בע"מרכישה ואספקת חומרי חשמלרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.562,340המ/ הצעת מחירד"ר עמוס פרישלינג בע"מטיפול רפוא בסוסיםרבעון 20202
                  2,340                                      07.80.02.572,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסלימאן פואד ואימאןהנחייהרבעון 20202
                  2,224                                      07.80.02.572,339מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מתוכנה ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMרבעון 20202
                  2,336                                      07.80.02.562,336מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"מתחזוקת מכשירי תמי 4רבעון 20202
                  2,331                                      07.80.02.092,331הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכנולאב סחר בע"מתיקון ברזים שנוזלים במטבח בבסיס מצודת אדומיםרבעון 20202
                  2,314                                      07.80.02.092,314מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהסולםרבעון 20202
                  2,282                                      07.80.02.572,282הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"ממתקן מספרים מתחלפים סממז מרכזרבעון 20202
                  2,281                                      07.80.02.612,281הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מהתקנת מתקן מספרים מתחלפיםרבעון 20202
                  2,246                                      07.80.02.562,246הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגולדטקעדשת היפוך לעייניתרבעון 20202
                  2,229                                      07.80.02.092,229הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלון שערים סקיורטי גייט בע"מתיקון מחסום חשמלי במכמש רבעון 20202
                  2,220                                      07.80.02.562,220הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקבוצת רף משתלות בע"מתשורות - מטה מחוז חוף + מרחב אשררבעון 20202
                  1,110                                      07.80.02.292,220הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשמואל ציטריןחברות בוועדת דירוג שכררבעון 20202
                  2,217                                      52.50.01.202,217מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"מציוד חשמלי עבור מרכז מיון בכירים תקציב פרורבעון 20202
                  2,217                                      07.80.02.572,217מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"מבר מיםרבעון 20202
                  2,211                                      07.80.02.562,211מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מכונן פנימי קשיח עבור זי"ט טירהרבעון 20202
                  2,200                                      07.80.02.572,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבאולינג 7פרוייקט מילהרבעון 20202
                  2,065                                      52.50.01.202,198מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכי מחשברבעון 20202
                  2,165                                      07.80.02.292,165מפ/ מכרז פומביאגם 2000כריכות לתעודות סיום - פנימיות המשטרהרבעון 20202
                  2,165                                      07.80.02.572,165מפ/ מכרז פומביאגם 2000מחברותרבעון 20202
                  2,160                                      07.80.02.552,160מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכישת סורקיםרבעון 20202
                  2,135                                      07.80.02.562,135הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוקסוסראשית ארווהרבעון 20202
                  2,120                                      07.80.02.132,120מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכש שואבי אבק לרכבים מחוז תרבעון 20202
                  2,120                                      07.80.02.132,120מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהציוד תחזוקת רכבים את"ן 2020רבעון 20202
                  2,120                                      07.80.02.132,120מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהתחזוקה שוטפת לתחבורה , ומברגה לצורך מבצעי יסרבעון 20202



                  2,106                                      07.80.02.562,106המ/ הצעת מחירשרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלי משטרהרבעון 20202
                  2,106                                      07.80.02.572,106הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוטם פתוח ארגוני והדרכהיוהל"ןרבעון 20202
                  2,106                                      07.80.02.292,106הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבהדפסת חוברותרבעון 20202
                  2,106                                      07.80.02.572,106מפ/ מכרז פומביהפיגרףרכש סיכות  אגף ההדרכה- החלפת סגליםרבעון 20202
                  2,106                                      07.80.02.572,106הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטרכישת שלטיםרבעון 20202
                  2,106                                      07.80.02.562,106הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאסטרון מנעולי ירדני בע"ממנעול תלייה - את"ן 2020רבעון 20202
                  2,101                                      07.80.02.562,101מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםצלמות קסדה את"ן 2020רבעון 20202
                  2,100                                      07.80.02.572,100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממתקי עמי חיים בע"מתשורה למקבלי דרגה מצטייני יום העצמאותרבעון 20202
                  2,012                                      52.50.01.202,094מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקה למוצר NACרבעון 20202
                  2,058                                      07.80.02.092,058מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן תקול למב"ס חיפהרבעון 20202
                  2,050                                      07.80.02.092,058מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור את"ן - החלפת מזגן תקולרבעון 20202
                  2,050                                      07.80.02.092,058מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"ממזגן עבור אמ"ש בית דגןרבעון 20202
                  2,050                                      52.50.01.202,050מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                  2,050                                      52.50.01.202,050מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                  2,001                                      07.80.02.132,001מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמתיקון כלי רכב - מחוז חוףרבעון 20202
                  2,000                                      07.80.02.562,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מנקודת תקשורת למשרד רישום ימרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.562,000הכ / התחייבות כספיתמשרד החקלאות בדיקות מעבדה לבע"חרבעון 20202
                  2,000                                      07.80.02.562,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןווד סטוק ד.ד בע"מתיקון נזקיםרבעון 20202
                  2,000                                      07.80.02.572,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנסרת מקור האבן   בע"מהנחת אבן יזכור כיכר השוטר רהרבעון 20202
                  2,000                                      07.80.02.562,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחן זאדה רז - אמור פרסום ושילוטתיקון שלט כניסהרבעון 20202
                  2,000                                      07.80.02.292,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"מדיסק און קירבעון 20202
                  2,000                                      07.80.02.572,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20202
                  2,000                                      52.50.01.042,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                  2,000                                      52.50.01.042,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                  1,989                                      07.80.02.531,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלייבדיאנאס בע"מ (livedns ltd)מנוי אתר איכסון - בית מורשתרבעון 20202
                  1,989                                      07.80.02.571,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטבת בריאות וגהותבדיקת קרינהרבעון 20202
                  1,193                                      07.80.02.571,989מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתחזוקת מגרסותרבעון 20202
                  1,966                                      07.80.02.611,966הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסיסדו בע"ממערכת ראש למקמ"ש מקסטרקרבעון 20202
                  1,966                                      07.80.02.091,966הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג'נרקל תעשיות בע"מתחזוקת גנרטורים מחוז חוףרבעון 20202
                  1,947                                      07.80.02.571,947הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמיוזיקול הגברה ותאורה בע"ממיקרופון אלחוטירבעון 20202
                  1,931                                      07.80.02.561,931הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןב.א.מיקרוגלים בעממכניקה בעבור חפק מומרבעון 20202
                  1,931                                      07.80.02.571,931מפ/ מכרז פומביאדר מיארה בע"מרכש אוזניה סמויהיח' יואברבעון 20202
                  1,931                                      07.80.02.561,931הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעמשרותי הדפסה פלאיירים קורונה מגזר ערבירבעון 20202
                  1,931                                      07.80.02.091,931מש/ מכרז שב"סתריסי רפיתיקון דלתרבעון 20202
                  1,928                                      07.80.02.561,928מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד היקפי למחשבים זיכרונות ומדפסותרבעון 20202
                  1,876                                      07.80.02.571,922מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכי מחשברבעון 20202
                  1,833                                      07.80.02.271,922מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכיםרבעון 20202
                  1,502                                      07.80.02.561,921המ/ הצעת מחירK9 CENTER S.R.Oחבל גומי לכלברבעון 20202
                  1,919                                      07.80.02.561,919מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"מתיקון אוהליםרבעון 20202
                  1,889                                      07.80.02.561,889הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפי סי סנטר מחשבים בע"מטאבלט+אביזריםרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.561,884הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת מאזני שקל 2008 בע"מתיקון משקלרבעון 20202
                  1,874                                      07.80.02.091,881מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור חדרי מוצגי ראיות בסיס נטופהרבעון 20202
                  1,872                                      07.80.02.091,872מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש שלטים למזגנים עבור מזגנים שלא עובדים כתוצאה משרבעון 20202
                  1,872                                      07.80.02.551,872הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצילומעתיק בעמתחזוקת מדפסתרבעון 20202
                  1,872                                      52.50.01.201,872מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והתקנת מזגנים בתחנת מעלה אדומיםרבעון 20202
                  1,800                                      07.80.02.571,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכנימדיח כליםרבעון 20202
                  1,791                                      07.80.02.571,773מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחים וניידיםרבעון 20202
                  1,755                                      07.80.02.571,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"ממתקן לוחית רישוירבעון 20202
                  1,462                                      07.80.02.091,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמטלפרס ייצוא (1982) בע"מתחזוקת מערכת-ביקורת למערכת לפתחים אוטומטים לשחרוררבעון 20202
                  1,755                                      07.80.02.561,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"ממזוודה קשיחהרבעון 20202
                  1,755                                      07.80.02.571,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוצר 2000כסארבעון 20202
                  1,755                                      07.80.02.091,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן יורם /אילנההדברה במרחב גלילרבעון 20202
                  1,725                                      52.50.01.201,754מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשב I5רבעון 20202
                  1,725                                      52.50.01.201,754מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מאספקת מחשבים נייחים וניידיםרבעון 20202
                  1,725                                      52.50.01.201,754מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מאספקת מחשבים נייחים וניידיםרבעון 20202
                  1,735                                      07.80.02.571,754מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשברבעון 20202
                  1,712                                      07.80.02.561,754מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשברבעון 20202
                  1,750                                      07.80.02.571,750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמרכז הבינלאומי לקבלה צפתיתקבלת דרגות מרחב שפלה -תשורותרבעון 20202
                  1,732                                      07.80.02.571,732מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                  1,726                                      07.80.02.571,726הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסילון ספורט שווק 1989סמפכ"לרבעון 20202
                  1,705                                      07.80.02.571,705מפ/ מכרז פומבימשכוכית שרותי הובלות בע"מהעברת משרדרבעון 20202
                  1,700                                      07.80.02.561,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלומה ים (1993) בע"משירותי השכרת ספינת מפרש לקורס שיטור ימירבעון 20202
                  1,697                                      07.80.02.611,697הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מהתקנת לוחיות רישוי חשמלרבעון 20202
                  1,685                                      07.80.02.571,685הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצחובויסיכות דשרבעון 20202
                  1,680                                      07.80.02.531,680מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מקורס הכנהרבעון 20202
                  1,672                                      07.80.02.561,672מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20202
                  1,664                                      07.80.02.131,664מפ/ מכרז פומביא.ד. גרינשטיין בע"מ תחזוקה שוטפת כלי רכב מחוז חוףרבעון 20202
                  1,664                                      07.80.02.551,664מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                  1,650                                      07.80.02.131,650מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמתחזוקה שוטפת לתחבורהרבעון 20202
                  1,638                                      07.80.02.561,638הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרום אפ.גי.פי. יבוא ושירכש דגלים לתורן במחוז ת"ארבעון 20202
                  1,615                                      07.80.02.571,615הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצחובויסמל דש עבור שוטרי מחוז צפוןרבעון 20202
                  1,609                                      07.80.02.561,609הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מרכש עציץ טקס טזכרה יהודי אתיופיהרבעון 20202
                  1,600                                      07.80.02.571,600מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אוררכישת בורסירבעון 20202
                  1,590                                      07.80.02.561,590הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרחמים מאיר- סאני אלקטריקרכש מקפיא עבור מחוז צפוןרבעון 20202
                  1,580                                      07.80.02.571,580הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס שילובים.מחברות מחוז מרכזרבעון 20202
                  1,580                                      07.80.02.571,580הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאשר קרימולובסקיסיור באתרי מורשתרבעון 20202
                  1,580                                      07.80.02.561,580הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאגם 2000מחברות A5רבעון 20202
                  1,556                                      07.80.02.561,556מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסהרבעון 20202
                  1,556                                      07.80.02.561,556מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסה בינונית עפ"י דרישת קברבעון 20202
                  1,556                                      07.80.02.561,556מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסה בינוניתרבעון 20202
                  1,550                                      07.80.02.291,550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדניאלה רפאליעריכה לשוניתרבעון 20202
                  1,533                                      07.80.02.561,533הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס משכן בע"מהדפסת ספרי קורונה חטיבת האבטחהרבעון 20202
                  1,521                                      07.80.02.571,521הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפונטביט בע"מפונטיםרבעון 20202
                  1,521                                      07.80.02.561,521מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכות שרוךרבעון 20202
                     549                                      07.80.02.131,520מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכברבעון 20202
                  1,518                                      52.50.01.201,518מח/ מכרז חשכ"לטלקוד מחשבים בע"ממקרניםרבעון 20202
                  1,518                                      07.80.02.571,518מח/ מכרז חשכ"לטלקוד מחשבים בע"ממקרניםרבעון 20202
                  1,507                                      07.80.02.131,507מפ/ מכרז פומביגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מציוד תחבורהרבעון 20202
                  1,500                                      07.80.02.561,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסי די פלוסעטיפות לדיסקיםרבעון 20202
                  1,500                                      07.80.02.571,500מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מהתקנה של 2 נקודות בודדות במשלרבעון 20202
                  1,500                                      07.80.02.571,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוניר לשטיחים ופרקטים בע"משטיחרבעון 20202
                  1,500                                      07.80.02.571,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטייב הפקות/טייב יעקבהכנסת ספר תורה מרחב שומרוןרבעון 20202
                  1,500                                      07.80.02.571,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי נסטל - ירמיאן אביטלזר פרחיםרבעון 20202



                  1,500                                      07.80.02.571,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית הטבע - מזאויזרים ועציציםרבעון 20202
                  1,216                                      07.80.02.571,500מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20202
                  1,498                                      07.80.02.571,498הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספרותק  תרבות ישראליתרכש ספר תשבצים + תחצים רבעון 20202
                  1,498                                      07.80.02.571,498הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרני ויובל מאפים בע''מכיבוד קלרבעון 20202
                  1,492                                      07.80.02.561,498מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווח מתנדבים גוערה צפוןרבעון 20202
                  1,498                                      07.80.02.561,498הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןח. רוזנרתיקון בלון תאורהרבעון 20202
                  1,486                                      07.80.02.571,486מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                  1,460                                      07.80.02.561,476מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)הדבקת מדבקה על רכב - מחוז חוףרבעון 20202
                  1,463                                      07.80.02.561,463הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגומי ת"אגומיותרבעון 20202
                  1,350                                      07.80.02.561,442מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכי מחשברבעון 20202
                  1,350                                      07.80.02.561,442מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכי מחשברבעון 20202
                  1,367                                      07.80.02.561,442מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכי מחשברבעון 20202
                  1,440                                      07.80.02.571,440הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממתקי עמי חיים בע"מחיזוק קשרי עבודהרבעון 20202
                  1,404                                      07.80.02.561,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכללת אי.אל.דיסדנת חוסן זק"א דן ת"ארבעון 20202
                  1,404                                      07.80.02.561,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלינור עבודות אלומיניוםתיקון רשתות וחלונותרבעון 20202
                  1,404                                      07.80.02.561,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןידגר יוסףעבודת נגרותרבעון 20202
                  1,404                                      07.80.02.571,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מדיסק און קירבעון 20202
                  1,398                                      07.80.02.091,404מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהעתקת 2 מזגנים תחנת פתח תקווהרבעון 20202
                  1,400                                      07.80.02.561,400מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנימכשיר עבור אח"מרבעון 20202
                  1,400                                      07.80.02.561,400מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"ממחוז מרכז זירת שיגוררבעון 20202
                     700                                      07.80.02.091,399הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלד רון המרכז לבטיחות במעליותבדיקת מעליתרבעון 20202
                  1,357                                      07.80.02.561,357הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןביי פליי אס.אל-טי בע"מרכש תרופות וט.רבעון 20202
                  1,351                                      07.80.02.561,351הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהנייר טקוציאנובעממתאם לכרטיס זיכרון את"ן 2020רבעון 20202
                  1,346                                      07.80.02.571,346הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.א. כספות בע"מיועמ"שרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.571,346מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20202
                  1,330                                      07.80.02.561,330מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהרכיבי אלקט'רבעון 20202
                  1,330                                      07.80.02.561,330מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהחוטי חשמלרבעון 20202
                  1,310                                      07.80.02.131,310מפ/ מכרז פומביגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מכבלי הנעת רכברבעון 20202
                  1,300                                      07.80.02.571,300הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי איריסרכש  עציץ עץ זית -יום הזיכרון לחללי מערכות ישראלרבעון 20202
                  1,293                                      07.80.02.131,293הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהעגלת משטחיםרבעון 20202
                  1,293                                      07.80.02.131,293הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהעגלת משטחיםרבעון 20202
                  1,288                                      52.50.01.201,288מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                  1,176                                      07.80.01.541,287חה / חוזה המשכינרקיס גל הסעות בע"מנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20202
                  1,287                                      07.80.02.091,287הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמיר אבני החושןהדברה במטבח ובחדר אוכל בבסיסי מגרבעון 20202
                  1,287                                      07.80.02.561,287הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןויסנס טכנולוגיות בע"מתיקון מצלמהרבעון 20202
                  1,287                                      07.80.02.561,287הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא. א לומן מד עת בע"מהתקנת שעון נוכחותרבעון 20202
                  1,287                                      07.80.02.561,287הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבסט-טולס בע"מקומבירבעון 20202
                  1,290                                      07.80.02.571,280מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקררים מרחב נתב"גרבעון 20202
                  1,264                                      07.80.02.131,264מפ/ מכרז פומביא.ד. גרינשטיין בע"מתיקון כלי רכב - מחוז חוףרבעון 20202
                  1,264                                      07.80.02.131,264מפ/ מכרז פומביא.ד. גרינשטיין בע"מתיקון כלי רכב - מחוז חוףרבעון 20202
                  1,264                                      07.80.02.551,264הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממן אילן 2007 בע"ממילוי גז פריט מתכלהרבעון 20202
                  1,264                                      07.80.02.561,264הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקרביץ 1974 בע"מדיסקים לצריבה  את"ן 2020רבעון 20202
                  1,264                                      07.80.02.561,264הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצחובויסיכת מחוז ש"ירבעון 20202
                  1,264                                      07.80.02.571,264מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכות שרוךרבעון 20202
                  1,245                                      07.80.02.091,250מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהתקנת מתאם פח למזגן גמייקה החלפת מזגן תקולרבעון 20202
                  1,240                                      07.80.02.571,240הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסר מוצרי פרסוםתשורותרבעון 20202
                  1,240                                      07.80.02.571,240מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרמקוליםרבעון 20202
                  1,240                                      07.80.02.561,240הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון מצלמהרבעון 20202
                  1,230                                      07.80.02.561,225פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפירוק שיטור עירוני קריית מלאכירבעון 20202
                  1,231                                      07.80.02.561,225פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתיקון מגנומטר בית דגןרבעון 20202
                  1,213                                      07.80.02.091,214מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון שער חשמלי מרחב קדםרבעון 20202
                  1,200                                      07.80.02.041,200מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oסל לוחםרבעון 20202
                  1,200                                      07.80.02.091,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזהר תמרי הדברות מזיקיםטיפול נגד מזיקים בבסיס אילתרבעון 20202
                  1,200                                      07.80.02.571,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכנימייבש כביסהרבעון 20202
                  1,200                                      07.80.02.571,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמיכל לביאסרטוןרבעון 20202
                  1,170                                      07.80.02.531,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מהקלטת שיררבעון 20202
                  1,170                                      07.80.02.291,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרף ד.ס. הדפסות משיהדפסת אגרתרבעון 20202
                       69                                      52.50.01.201,170מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסות-רהטרבעון 20202
                  1,170                                      07.80.02.561,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגאמידה- מדאקויפ בע"מאטמי אוזניים רב פעמייםרבעון 20202
                  1,168                                      07.80.02.291,170מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהרענון מלגזה - מדור כשיריות אהרבעון 20202
                  1,170                                      07.80.02.561,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאודיו-ליין אלקטרוניקהזרועות מחשברבעון 20202
                     389                                      07.80.02.291,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזר פור יו (2000) בע"מפרחיםרבעון 20202
                  1,170                                      07.80.02.561,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאו.אס.אס טארגט בע"מפירוק והתקנהרבעון 20202
                     -                                      07.80.02.561,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאספיר בע"מפירוק והתקנהרבעון 20202
                  1,147                                      07.80.02.561,147הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצילומעתיק בעמתיקון מכונת צילוםרבעון 20202
                  1,116                                      07.80.02.561,116הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלים ייצוגיים ללהברבעון 20202
                  1,112                                      07.80.02.091,112מש/ מכרז שב"ססופרגז חברה ישראליתתיקון ברז גז במטבח במכמ"שרבעון 20202
                  1,112                                      07.80.02.561,112הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמפעלי נשק ישראל (IWI)אקדחרבעון 20202
                  1,108                                      07.80.02.561,108מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממכשיר תמי 4רבעון 20202
                  1,108                                      07.80.02.571,108מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממכשיר מי קר חם- תחנת לודרבעון 20202
                  1,100                                      07.80.02.561,100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי אביהפרחים לאבלרבעון 20202
                  1,100                                      07.80.02.291,100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעין יה זיו טלעריכה לשונית לשכגרבעון 20202
                  1,100                                      07.80.02.571,100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)שלטים מחוז מרכזרבעון 20202
                  1,080                                      07.80.02.571,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכישת סורקיםרבעון 20202
                  1,080                                      07.80.02.561,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקרבעון 20202
                  1,080                                      07.80.02.561,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקרבעון 20202
                  1,065                                      07.80.02.571,065הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלילוןמדבקהרבעון 20202
                  1,053                                      07.80.02.561,053הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי.אס. אמ. מגן גולדמן כספות וזיוודכספת לנשקיםרבעון 20202
                  1,053                                      07.80.02.571,053הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטהדפסת תעודותרבעון 20202
                  1,053                                      07.80.02.291,053הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוקטגון סקיור בע"מהרצאהרבעון 20202
                  1,062                                      07.80.02.571,047מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרר משרדירבעון 20202
                  1,056                                      07.80.02.291,047מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרררבעון 20202
                  1,055                                      07.80.02.571,047מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרר (חצרים)רבעון 20202
                  1,006                                      52.50.01.201,047מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקה למוצר NACרבעון 20202
                     989                                      52.50.01.201,047מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקה למוצר NACרבעון 20202
                  1,038                                      07.80.02.571,038מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"משי לפסח לילדי השוטריםרבעון 20202
                  1,018                                      07.80.02.561,018מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקציוד עזר למשל"טרבעון 20202
                  1,018                                      07.80.02.561,018הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"משרשרת מגולוון את"ן 2020רבעון 20202
                     995                                      07.80.02.041,006הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"ממלפפון חמוץרבעון 20202
                  1,000                                      07.80.02.291,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מכיבודרבעון 20202
                     539                                      07.80.02.091,000מח/ מכרז חשכ"לק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"מפינוי קרטונים מלמ"ש(פסולתרבעון 20202
                  1,000                                      07.80.02.561,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי לכיש- אלאוף יצחקפרחיםרבעון 20202
                  1,000                                      07.80.02.291,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיאיר מנחם אריאלהרצאהרבעון 20202



                  1,000                                      07.80.02.571,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרפטינג נהר הירדן בגליל 2005 בע"מסיור באתרי מורשתרבעון 20202
                  1,000                                      07.80.02.571,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20202
                  1,000                                      07.80.02.531,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרום בע"מתיק לסקסופוןרבעון 20202
                  1,000                                      07.80.02.571,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעמדי ארזמארזי תשורה לחוליםרבעון 20202
                     999                                         52.50.01.20999מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                     999                                         07.80.02.56999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכומפניקס תקשורת ואלקטרוניקהרכישת כבליםרבעון 20202
                     999                                         52.50.01.20999מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                     995                                         07.80.02.09995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבירם שליטתיקון מנגנון שבור בדלת רב בריח בבסיס איילרבעון 20202
                     995                                         07.80.02.09995מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמהתקנת סף בטיחות שער קונזולי פתח תקווהרבעון 20202
                     993                                         07.80.02.56993הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפתרונות תלת מימד -3DNYגלילים למדפסת תלת מימדרבעון 20202
                     990                                         07.80.02.57990הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכומפניקס תקשורת ואלקטרוניקהרכש קולנים אמצעים עבור יחרבעון 20202
                     976                                         07.80.02.13976מפ/ מכרז פומביתב אור בעמציוד תחבורהרבעון 20202
                     915                                         07.80.02.56961מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכי מחשברבעון 20202
                     915                                         07.80.02.57961מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכיםרבעון 20202
                     911                                         07.80.02.55961מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכיםרבעון 20202
                     911                                         07.80.02.56961מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסך מחשברבעון 20202
                     871                                         07.80.02.57950מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20202
                     944                                         07.80.02.13944מפ/ מכרז פומביתב אור בעמציוד לרכבים מחוז מרכזרבעון 20202
                     936                                         07.80.02.57936הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.א. כספות בע"מכספתרבעון 20202
                     930                                         07.80.02.57930מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדריםרבעון 20202
                     792                                         07.80.02.57924הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזר פור יו (2000) בע"מתשורותרבעון 20202
                     901                                         07.80.02.13901מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמתיקון כלי רכב - מחוז חוףרבעון 20202
                     900                                         07.80.02.57900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוי יהודהסיור באתרי מורשתרבעון 20202
                     889                                         07.80.02.57889הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממאדור.קום בע"מ (בבית המשקם)שירותי הדפסהרבעון 20202
                     885                                         07.80.02.56885הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמעוף הפצה  הנעלה  בע"מכיסוי אוניברסלי לתיק מזפרבעון 20202
                     878                                         07.80.02.57878מס/ מכרז סגורקומדע בע"מתחזוקה ושדרוג עבור מוצרי RSAרבעון 20202
                     878                                         07.80.02.57878הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"ממתקן מספרים מתחלפיםרבעון 20202
                     878                                         07.80.02.56878הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמילי ייבוא - אורי נעיםתיקוניםרבעון 20202
                     872                                         07.80.02.27872מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                     871                                         07.80.02.56870מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מזכרונות למחשברבעון 20202
                     845                                         07.80.02.56850מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעמטפים צהובים עבור יח' את"רבעון 20202
                     842                                         07.80.02.13842מפ/ מכרז פומבימאירס_שווק בעמציוד תחבורה מחוז מרכזרבעון 20202
                     837                                         07.80.02.56837הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשק פרחים סעדה בע"מתשורות - מרחב מנשהרבעון 20202
                     819                                         07.80.02.53819הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםשמעתי קולכם  הובלת הספרים מבית הדפוס למכללהרבעון 20202
                     819                                         07.80.02.56819הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוטו טק בע''מבדיקת רכב לאחר ת"דרבעון 20202
                     819                                         07.80.02.57819הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיתדות תשמו בעממנוי שנתי - עיתוןרבעון 20202
                     817                                         07.80.02.56817הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארגמן משה מיקי תרגום תאקתרגום  את"ן 2020רבעון 20202
                     817                                         07.80.02.57817הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיצוב עיסקי בע"מרשיון שנתי לזום פרורבעון 20202
                     807                                         07.80.02.56807הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.צ.מ ציוד למחשבים ולמשרד בע"ממעמד לאייפדיםרבעון 20202
                     803                                         07.80.02.57803הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהדפסות נביל עבודשירותי הדפסהרבעון 20202
                     800                                         07.80.02.56800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדליטקסחומרי גלםרבעון 20202
                     796                                         07.80.02.56796מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסות תחנת עכורבעון 20202
                     796                                         07.80.02.56796מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמהחלפת שלטים תקולים ומקלט תקול בכלביית עיירותרבעון 20202
                     790                                         07.80.02.57790מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקקאפותרבעון 20202
                     772                                         07.80.02.57772הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאול סאל טרדינג ירושלים בע"מכוסות שתייה חמה זכוכית לשכרבעון 20202
                     768                                         07.80.02.04768פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמציוד לרוכב אופנוערבעון 20202
                     761                                         07.80.02.09761מפ/ מכרז פומבית.ד.ל בע"מהתקנת מזגן בחדר לוחמים שנמצאים ללא מזגן תקין בביתרבעון 20202
                     761                                         07.80.02.57761מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"ממחזיק תג לעובדרבעון 20202
                     753                                         07.80.02.56753הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאג'ילייט ארגונומיה (אי. בי) בע"מכפפות לוחםרבעון 20202
                     750                                         07.80.02.57750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהושרותי הדפסה פולדרים למרחב ירקוןרבעון 20202
                     750                                         07.80.02.56750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרמי בן ישי הנדסת חשמל בעמבדיקת מהנדס בודק לגנרטור רבעון 20202
                     749                                         07.80.02.57749מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעמתשורהרבעון 20202
                     749                                         07.80.02.57749מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעממפכ"לרבעון 20202
                     727                                         07.80.02.09727מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמברגהרבעון 20202
                     725                                         07.80.02.56725הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז שירות קיה יפו- רכבבדיקת רכב לאחר ת"ד - את"רבעון 20202
                     716                                         07.80.02.56716מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20202
                     597                                         07.80.02.56714הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשטרנג אביתיקון מיקרוסקופרבעון 20202
                     702                                         07.80.02.53702הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתרי"ג לאבס בע"מבדיקת חדירות חלקיקים לבדרבעון 20202
                     702                                         07.80.02.09702הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבטיחות והנדסה - יעקוביאןמחוז ים בטיחות במעליותרבעון 20202
                     702                                         07.80.02.56702הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס מזל - שבתאי סבחהדפסת כרטיסי ביקור לשכת גיוסים מחוזיתרבעון 20202
                     702                                         07.80.02.09702מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק ועהתקת מעבה למזגןרבעון 20202
                     702                                         07.80.02.09702מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהעתקת מזגן חקירות תחנת לודרבעון 20202
                     700                                         07.80.02.56700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזלטוב ולנטינה- טלמון טלמודהרכיבים אלקטרוניים למ.טרבעון 20202
                     700                                         07.80.02.09700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרז בירןלכידת נחש בבסיס איילרבעון 20202
                     700                                         07.80.02.57700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשלטים חורששלטים מרחב שפלהרבעון 20202
                     700                                         07.80.02.56700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז קהילתי אזורשכירת אולםרבעון 20202
                     697                                         07.80.02.56697הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאפיק מ.ל.ה בע"משיפוץ סוללה למתקן כולא פיצוץרבעון 20202
                     696                                         07.80.02.57696הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמילי ייבוא - אורי נעיםתיקוניםרבעון 20202
                     693                                         07.80.02.57693הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקאזה ברונה בע"מארוחה במסגרת יום ערכים של מחלקת בטיחות בצפוןרבעון 20202
                     689                                         07.80.02.56689הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהופנקסי כיס למתנדביםרבעון 20202
                     680                                         07.80.02.56676פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מגלאים סדנת עטרותרבעון 20202
                     663                                         07.80.02.56663הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקוסמוטרייד בע"מציוד פיזיותרפיהרבעון 20202
                     637                                         07.80.02.56655מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)דיגום רכבים מחוז חוףרבעון 20202
                     651                                         07.80.02.56651הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזליון בע"מתיקון מכשיר לטיהור מיםרבעון 20202
                     644                                         07.80.02.56644המ/ הצעת מחירנץ מהנדסיםבודק בטיחותרבעון 20202
                     644                                         07.80.02.09644מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מתיקון מזגן לא תקין בש.ג במצודת כחרבעון 20202
                     645                                         07.80.02.57640מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרר מרחב שפלהרבעון 20202
                     645                                         07.80.02.56640מפ/ מכרז פומביא.ח.י דיגיטל שיווק ומסרכש מקרר שהתקלקל למתנדבים מרחב דןרבעון 20202
                     632                                         07.80.02.13632מפ/ מכרז פומביא.ד. גרינשטיין בע"מ תחזוקה שוטפת כלי רכב מחוז חוףרבעון 20202
                     632                                         07.80.02.56632הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מכספתרבעון 20202
                     614                                         07.80.02.56614מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקציוד משרדירבעון 20202
                     608                                         07.80.02.56608הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצמיגי דודי גבעת זאב בע"מתחזוקת מטרה נעהרבעון 20202
                     600                                         07.80.02.57600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדושה - חגית זילברמן תשורהרבעון 20202
                     600                                         07.80.02.57600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיונינה מוסקטעיצוב תעודהרבעון 20202
                     585                                         07.80.02.57585הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מזרי פרחיםרבעון 20202
                     585                                         07.80.02.57585הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מהתקנת לוחיות רישוי חשמלרבעון 20202
                     573                                         07.80.02.55573הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ב. פתרונות שינועתיקון מלגזהרבעון 20202
                     562                                         07.80.02.13562מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמעצי ריח לרכברבעון 20202
                     562                                         07.80.02.56562הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנץ מהנדסיםבודק להפעלת קומפרסוררבעון 20202
                     551                                         07.80.02.55551מח/ מכרז חשכ"לחברת מוטורולהפתיחת הזמנה למכשירי POCרבעון 20202
                     550                                         07.80.02.13550מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמ תחזוקה שוטפת כלי רכב מחוז חוףרבעון 20202
                     550                                         07.80.02.53550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואיחיישן מד חום למוניטור ל"ד- רבעון 20202
                     -                                         07.80.02.57544מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללות לתפעול שוטף של יסמ כנרת ויסמ גלילרבעון 20202



                     527                                         07.80.02.56527הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכספות חצורתיקון כספתרבעון 20202
                     527                                         07.80.02.56527הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצילומעתיק בעמשירות למדפסת - יס"מ מנשהרבעון 20202
                     527                                         07.80.02.09527מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהרכבת משאבת מים במסדרון יאחרבעון 20202
                     503                                         07.80.02.57523מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםחומת אשרבעון 20202
                     503                                         52.50.01.20523מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקה למוצר NACרבעון 20202
                     520                                         07.80.02.55519מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                     460                                         07.80.02.56517מח/ מכרז חשכ"לדנגוט מחשבים בע"מטונרים למדפסותרבעון 20202
                     510                                         07.80.02.13510מפ/ מכרז פומבימאירס_שווק בעמציוד תחבורהרבעון 20202
                     510                                         07.80.02.61510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאילן קארגלס בע"מציפוי לשמשותרבעון 20202
                     509                                         07.80.02.57509הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטשלטיםרבעון 20202
                     500                                         07.80.02.53500מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברחריטהרבעון 20202
                     500                                         52.50.01.20500מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20202
                     -                                         52.50.01.20500מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מדף העתקותרבעון 20202
                     491                                         07.80.02.57491הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןויסנס טכנולוגיות בע"ממשלוח עבור בדיקת מצלמהרבעון 20202
                     457                                         07.80.02.57481מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכי מחשברבעון 20202
                     450                                         07.80.02.57481מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסך מחשברבעון 20202
                     480                                         07.80.02.57480הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןליאור פרץשירותי עיצוב והדפסהרבעון 20202
                     468                                         07.80.02.56468הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסער א.ת. יזמות ומסחרכובעים לחניכי קורסרבעון 20202
                     468                                         07.80.02.57468הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרינטופ סחר בע"ממזוזותרבעון 20202
                     463                                         07.80.02.56463הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקודארט סחר בע"מכובעיםרבעון 20202
                     456                                         07.80.02.56456מפ/ מכרז פומביברקום שיווק והפצה בע"מאביזרים למצלמותרבעון 20202
                     421                                         07.80.02.56421הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפישר תעשיות פרמצבטיות בע"מציוד פיזיותרפיהרבעון 20202
                     -                                         07.80.02.57410הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנץ מהנדסיםבדיקת מלגזהרבעון 20202
                     398                                         07.80.02.56398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסהרבעון 20202
                     398                                         07.80.02.29398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסהרבעון 20202
                     398                                         07.80.02.56398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסה ראשל"צרבעון 20202
                     381                                         07.80.02.56381מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"משרותי התקנהרבעון 20202
                     379                                         07.80.02.57379מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד היקפי למחשבים זיכרונות ומדפסותרבעון 20202
                     374                                         07.80.02.56374הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסי דיסק מעבדותרשיון אלקטרונירבעון 20202
                     351                                         07.80.02.53351הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"ממדבקות למדפסת ברקודרבעון 20202
                     351                                         07.80.02.57351הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוסטרו חייםסמפכ"לרבעון 20202
                     351                                         07.80.02.29351מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורהרבעון 20202
                     349                                         07.80.02.57349מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20202
                     325                                         07.80.02.57325הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי איריסתשורה משפחות שכולותרבעון 20202
                     308                                         07.80.02.56308מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהזירה שביעית 7 במשל''ט דרוםרבעון 20202
                     300                                         07.80.02.57300הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי נסטל - ירמיאן אביטלזר אבלרבעון 20202
                     292                                         07.80.02.56293הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס חן גבאי משההדפסה תורת הפוש מבצעיםרבעון 20202
                     293                                         07.80.02.53293הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרפוס פרינטהדפסת אלבוםרבעון 20202
                     290                                         07.80.02.53290הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהאגוד הישראלי לאיכותדמי חברות 2020 עבור אילון קוטיקרבעון 20202
                     257                                         07.80.02.56257הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזאוס אביב בע"ממטעניםרבעון 20202
                     252                                         07.80.02.13252מפ/ מכרז פומביתב אור בעמציוד לרכביםרבעון 20202
                     234                                         07.80.02.57234הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרפי פתרונות דפוסרולאפ כנס סיכום קורונהרבעון 20202
                     228                                         07.80.02.57228הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלים לפתיחת תחנת כפר מנדארבעון 20202
                     -                                         07.80.02.61210הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדי מערכות סטריאוחבילת גלישה 24GB לרכב עבור רבעון 20202
                     199                                         07.80.02.57199מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורות לעוזביםרבעון 20202
                     175                                         07.80.02.57176הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוסקר אלקטרוצילוםכרטיסי זכרון לרכבי ימ"ררבעון 20202
                     164                                         07.80.02.13164מפ/ מכרז פומביגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מכבלי הנעה לרכברבעון 20202
                     152                                         07.80.02.57152מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לפורשים/ עוזבי יחידהרבעון 20202
                     150                                         07.80.02.57150מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממכרז תשורותרבעון 20202
                     100                                         07.80.02.57100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטחותמותרבעון 20202
                     100                                         07.80.02.53100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממתקי עמי חיים בע"ממארז ממתקיםרבעון 20202
                       70                                           07.80.02.5770הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטסמפכ"לרבעון 20202
          1,500,000                               07.80.02.961,500,000הכ / התחייבות כספיתרשות האוכלוסין הגירה ומעברי גבולשכירת רכביםרבעון 20203
             632,927                               07.80.02.511,300,000מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מעב' שיפוץ דמ"ש רחובותרבעון 20203
          1,200,001                               52.50.01.201,200,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםשיפוץ תחנת שלם/מרחב קדםרבעון 20203
          1,200,000                               07.80.02.371,200,000הכ / התחייבות כספיתרשות האוכלוסין הגירה ומעברי גבולשכירת רכביםרבעון 20203
             550,000                               07.80.02.541,000,000הכ / התחייבות כספיתענבל חברה לביטוח בע"מעבודה מול חברת ענבלרבעון 20203
          1,000,000                               07.80.02.371,000,000הכ / התחייבות כספיתרשות האוכלוסין הגירה ומעברי גבולשכירת רכביםרבעון 20203
                     -                                  07.80.02.59849,981מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 7 קורולהרבעון 20203
             503,523                                  07.80.02.04604,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"משירותי הסעדהרבעון 20203
             551,357                                  07.80.02.04585,000מפ/ מכרז פומבישיר בן קייטרינגשירותי הסעדהרבעון 20203
             585,000                                  07.80.02.56585,000מפ/ מכרז פומביקרייזי בלון קידום מכירותמסיכותרבעון 20203
             500,000                                  07.80.02.19500,000הכ / התחייבות כספיתמשרד המשפטיםתשלום הסמכות האוניברסלית רבעון 20203
                     -                                  07.80.02.59474,056מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 סרנטורבעון 20203
                     -                                  07.80.02.59451,399מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 היילקסרבעון 20203
                     -                                  07.80.02.59451,399מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 טיוטה היילקסרבעון 20203
             450,000                                  07.80.02.51450,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלביצוע עב' חשמל במטבח מלמרבעון 20203
             299,524                                  07.80.02.56400,000מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"מתרגוםרבעון 20203
             390,000                                  07.80.02.37390,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןתשלום חניכי מב"לרבעון 20203
             350,000                                  52.50.01.20350,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעב' תחזוקת מים וביוב בבית נטופהרבעון 20203
             295,111                                  07.80.02.04330,000מפ/ מכרז פומבינורקייט בע"מ אילתשירותי כלכלהרבעון 20203
             309,501                                  07.80.02.55310,000מח/ מכרז חשכ"לסנסקום ייעוץ וניהול פרוייקטים בע"מחיסכון בגין בדיקת חשבוניותרבעון 20203
             299,829                                  07.80.02.56300,000מפ/ מכרז פומביא.ר.א.ג. בינוי ופיתוחשיפוץ ארכיון בת ים אמץ 5 יפורבעון 20203
             300,000                                  07.80.02.09300,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית קרית גת הסכם פשרה ארנונהרבעון 20203
                     -                                  07.80.02.51300,000מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירתכנון אדריכלי מרחב דן ר"גרבעון 20203
             277,998                                  07.80.02.04300,000מפ/ מכרז פומבישיר בן קייטרינגהסעדה - מכרז חדשרבעון 20203
               94,643                                  07.80.02.57300,000מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגלישכירה והפעלת כלי צמ"ה 2020רבעון 20203
                     -                                  07.80.02.59290,689מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 8 קטנועיםרבעון 20203
             259,268                                  07.80.02.96280,000מכרז בט"פאלביט מערכותשעות טיסהרבעון 20203
             250,000                                  07.80.02.51250,000מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מעב' בינוי מטבח ערדרבעון 20203
             244,187                                  07.80.02.96250,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיקמפיין הגבלות קורונהרבעון 20203
             249,999                                  07.80.02.51250,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל סיגנט מטא"ר י-םרבעון 20203
             239,990                                  07.80.02.13240,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב סנ"צרבעון 20203
                     -                                  07.80.02.59239,637מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 2 ברלינגורבעון 20203
                     -                                  07.80.02.59237,028מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה סורנטורבעון 20203
             228,150                                  07.80.02.61228,150מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מדיגום רכברבעון 20203
                     -                                  52.50.01.20217,035מש/ מכרז שב"ספ.ק. אלקטרה בע"מרכש גנרטור לטובת מחסום הטבעתרבעון 20203
             199,977                                  07.80.02.51200,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מתוספת מערכת לזיהום אויר לחדרים עטרותרבעון 20203
             200,000                                  52.50.01.20200,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"ממג"ב מרכז – פריסת קבערבעון 20203
             200,035                                  07.80.02.09200,000מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מהחלפת גופי תאורה היקפית לא תקינים בבסיסי מגרבעון 20203
             199,998                                  52.50.01.20200,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מהצבת יביל חריש- נק' זמניתרבעון 20203
             200,000                                  07.80.02.51200,000מפ/ מכרז פומביבן עזרא מנחם הנדסת חשמלתכנון חשמל מגורים דמ"ש יהודאירבעון 20203
             200,000                                  07.80.02.09200,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלהחלפת גופי תאורה היקפית בבסיסי מגרבעון 20203



             199,999                                  52.50.01.20200,000מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מעב' חשמל קרית גתרבעון 20203
                     -                                  07.80.02.56200,000מפ/ מכרז פומביחגור בעמתיקון ושיפוץ חליפות מיגוןרבעון 20203
             199,800                                  07.80.02.56200,000מפ/ מכרז פומביק.בית אלפא/מפעל הנגרריםדיגום רכבי חבלהרבעון 20203
             192,059                                  07.80.02.56197,000פו/ פטור ועדהמפרולייטתחזוקת מכשירי אןפטיקהרבעון 20203
             188,955                                  07.80.02.55188,955וע/ ועדת ענ"אאיי.טי.אן.איי.וי.פרורישוי תחזוקה ופיתוח למניעת עבירותרבעון 20203
             187,987                                  07.80.02.56188,000מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלעב' בינוי ופיתוח מחוז דרוםרבעון 20203
             170,000                                  07.80.02.56170,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"משיקום מבנה חדר כושר בסיס עטרותרבעון 20203
             164,999                                  52.50.01.20165,000מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלמעבר מחלקת המטה לבית דגן עברבעון 20203
             150,097                                  07.80.02.04162,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהסעדה מחוז ת"ארבעון 20203
             157,999                                  52.50.01.20158,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"משיפוץ יומן ומש"ל מוסקוביהרבעון 20203
               99,751                                  07.80.02.51155,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכידמ"ש מלמ"ש מחסן תחמושת רבעון 20203
             150,000                                  07.80.02.09150,000מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מעב' בינוי מטבח ערדרבעון 20203
                     -                                  07.80.02.51150,000מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהנגשת מבנים-ת. ב"שרבעון 20203
               99,835                                  07.80.02.51150,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהמשך תכנון תשתיות מגורים דמרבעון 20203
                     -                                  07.80.02.59136,258מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 3 סוזוקירבעון 20203
             129,080                                  07.80.02.53130,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיקמפייןרבעון 20203
                     -                                  07.80.02.59127,360מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 קורולה סטיישןרבעון 20203
                     -                                  07.80.02.59124,863מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודהרבעון 20203
                     -                                  07.80.02.59124,863מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודהרבעון 20203
                     -                                  07.80.02.59124,863מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודהרבעון 20203
                     -                                  07.80.02.59124,863מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודהרבעון 20203
                     -                                  07.80.02.59124,863מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 אוקטביהרבעון 20203
                     -                                  07.80.02.59121,426מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 קורולהרבעון 20203
                     -                                  07.80.02.59121,426מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 קורולהרבעון 20203
                     -                                  07.80.02.59121,426מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 קורולהרבעון 20203
               96,902                                  07.80.02.51120,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"מניהול פרויקט סיגנט מטא"ר קומה רבעון 20203
             119,999                                  07.80.02.57120,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"משיקום מבנה חדר כושר בסיס עטרותרבעון 20203
               89,088                                  07.80.02.51120,000מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירתכנון אדריכלי חוות שרתים יהודאירבעון 20203
                     -                                  07.80.02.61119,256מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 2 סרנטורבעון 20203
               82,634                                  07.80.01.24115,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןתשלום שכר עבור מושאל גיא נבט גולן רבעון 20203
               98,152                                  07.80.02.04113,490מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלה אשכול ה'רבעון 20203
                     -                                  07.80.02.59109,009מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 3 קטנועיםרבעון 20203
             105,300                                  07.80.02.56105,300מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש טאבלטים מוקשחים ואביזריםרבעון 20203
               98,280                                  07.80.02.04102,960מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתשירותי הסעדהרבעון 20203
                     -                                  07.80.02.59102,598מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה סידרבעון 20203
             100,000                                  52.50.01.04100,000פו/ פטור ועדהסלברייטתוכנה לניתוח מידע ממכשירים סלולרים רבעון 20203
             100,000                                  07.80.02.57100,000מפ/ מכרז פומבימרכז הסת"ם -צפת בע"מספר תורהרבעון 20203
               11,700                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיניהול פרוייקט תחנת שכונותרבעון 20203
               87,987                                  07.80.02.51100,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"משירותי ניהול ופיקוח דמ"ש מגרבעון 20203
                     -                                  07.80.02.51100,000מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלמרחב דן ר"ג תכנון חשמל- דמרבעון 20203
                     -                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומביאביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"משירותי ניהול ופיקוח דמ"ש מרחב דןרבעון 20203
               99,999                                  07.80.02.51100,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעבודות שיפוץ פרויקט מרחב דודרבעון 20203
             100,000                                  07.80.02.51100,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיניהול ופיקוח פרויקט - חוות השרתים יהודאירבעון 20203
               99,754                                    52.50.01.2099,754מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"ממג"ב אייל – פריסה זמנית השלמת פריסהרבעון 20203
                     -                                    07.80.02.5999,500מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאירבעון 20203
               89,999                                    52.50.01.2089,999מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלטיפול במערכת כיבוי אש ביהרבעון 20203
               88,000                                    52.50.01.2088,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"ממנהלת אכיפה קורונהרבעון 20203
                     -                                    07.80.02.5587,750מפ/ מכרז פומביהיולט פקרד (ישראל) בע"מרישוי ותחזוקה למכונות F5רבעון 20203
                     -                                    07.80.02.5985,840מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאי I2Oרבעון 20203
               83,893                                    07.80.02.5684,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםהחלפת גדר בית שוטר ת"ארבעון 20203
               79,980                                    07.80.02.5680,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםשיפוץ חדר אוכל מטא"ר י"םרבעון 20203
                     -                                    07.80.02.6178,660מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 3 סוזוקירבעון 20203
               77,220                                    07.80.02.5677,220מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללותרבעון 20203
               73,942                                    52.50.01.2074,022מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמההמשך בצוע עב' בינוי בתחנת קרית גתרבעון 20203
               70,001                                    07.80.02.5670,001פו/ פטור ועדהגרר שער הגיא בע"מגרירה ואחסנת משטובותרבעון 20203
               68,236                                    07.80.02.5670,001מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מסוללותרבעון 20203
               68,147                                    07.80.02.0470,001מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"מכלכלה - חלבייה מטה מחוזרבעון 20203
               69,583                                    52.50.01.2070,000מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"ממג"ב אייל - העתקת גדררבעון 20203
               69,124                                    07.80.02.9669,124מס/ מכרז סגורבינת תקשורת מחשביםרשיון אבטחת מידע SAFEND PROTECTORרבעון 20203
                     -                                    07.80.02.6160,391מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 היילקסרבעון 20203
                     -                                    07.80.02.6160,391מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 טיוטה היילקסרבעון 20203
               60,000                                    07.80.02.0960,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיאיטום גג תחנת עפולהרבעון 20203
                  8,958                                    07.80.02.5160,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"מניהול פרויקט דמ"ש בטיחות אשרבעון 20203
               59,810                                    07.80.02.0459,810מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרביגוד תרמירבעון 20203
                     -                                    07.80.02.6159,628מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה סורנטורבעון 20203
               60,900                                    07.80.02.2958,500מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהסיעיםרבעון 20203
               27,170                                    07.80.02.2958,500מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהסעיםרבעון 20203
                     -                                    07.80.02.6157,149מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 7 קורולהרבעון 20203
               56,588                                    07.80.02.5656,757מפ/ מכרז פומביתעשיות מבלטים אנגלנדר יוסף בע"ממחסניות M16רבעון 20203
               54,238                                    07.80.02.5754,238מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20203
               54,238                                    07.80.02.5754,238מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20203
               51,700                                    07.80.02.3751,700הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןקורסרבעון 20203
               45,138                                    07.80.02.5750,000מח/ מכרז חשכ"לחברת דואר ישראל בע"מתשלום עמלות בנק הדואררבעון 20203
               49,756                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"מניהול פיקוח פרויקט רהטרבעון 20203
               50,000                                    07.80.02.5650,000מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מעב' בינוי מטבח ערדרבעון 20203
                     -                                    07.80.02.5150,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון מערכות אויר ותברואה מרחב דן ררבעון 20203
               50,000                                    07.80.02.5650,000המ/ הצעת מחירמרכז ישיבות בני -עקיבאשכירת במנה עבור חפ"ק מירוןרבעון 20203
               50,000                                    07.80.02.5650,000המ/ הצעת מחירקומיוניקטיוי בע"משלטי חוצותרבעון 20203
               50,000                                    07.80.02.5650,000מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהרכיבי אלקטרוניקהרבעון 20203
               50,000                                    07.80.02.5650,000מפ/ מכרז פומביבי.טי.אס אספקת רכיבים בע"ממרכיבי אלקטרוניקה שוניםרבעון 20203
               50,000                                    07.80.02.5350,000המ/ הצעת מחירבר את גל בע"ממכונות לצחצוח נעלייםרבעון 20203
               49,328                                    07.80.02.5550,000מפ/ מכרז פומביאדר מיארה בע"מרכש ותיקון מערכות שמע ואוזניות אלחוטיותרבעון 20203
               49,997                                    07.80.02.5649,997פו/ פטור ועדהביו אינסטרומנט בעמחלפים ךתחזוקת דבורהרבעון 20203
               49,919                                    07.80.02.2749,898מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מתחזוקת מערכות כיבוי אש מגרבעון 20203
               49,696                                    07.80.02.5649,450מפ/ מכרז פומביג.ג. רובוטיקה מתקדמתתיקון חלקי רובוטיםרבעון 20203
               49,122                                    07.80.02.5649,122מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתרכש לייזר -עבור הר הבית ירושלים רבעון 20203
               37,867                                    07.80.02.5649,000פו/ פטור ועדהסיג תעשיות בעמתחזוקת מכתזיםרבעון 20203
                     -                                    07.80.02.5945,419מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 1 סוזוקירבעון 20203
                     -                                    07.80.02.5145,000מפ/ מכרז פומביאביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"משירותי ניהול ופיקוח דמ"ש מרחב דןרבעון 20203
               43,171                                    07.80.02.5743,243מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים קעוריםרבעון 20203
               43,243                                    07.80.02.5743,243המ/ הצעת מחיראדר סוכנויות אודיו שיווק (1991) בע"רכש אוזניותרבעון 20203
               42,998                                    07.80.02.5642,998מפ/ מכרז פומביפרונט ליין לציודשרוךרבעון 20203
               42,577                                    07.80.02.5642,705מפ/ מכרז פומבילוגיסטיקר בע"מהגירה למרלוג -ליקוט מדים הזמנות אינטרנטרבעון 20203



               41,652                                    07.80.02.5641,652פס/ פטור סגן חשבאג'ילייט ארגונומיה (אי. בי) בע"מהזמנה עבור קסדות מגן לפרשרבעון 20203
               39,547                                    52.50.01.2040,000מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מתיקון ושיקום חדר המתנה קיים עבור לומי נגרבעון 20203
               20,868                                    07.80.02.5740,000מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגלישירותי הסעות לשנת 2020רבעון 20203
               38,247                                    07.80.02.5740,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20203
               38,961                                    07.80.02.5738,961מס/ מכרז סגורקומדע בע"מרישיונות RSAרבעון 20203
               38,999                                    07.80.02.5638,844מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםמחסניותרבעון 20203
               37,230                                    52.50.01.0437,066מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכי תצוגה רחבים ומרובי כניסותרבעון 20203
                     -                                    07.80.02.5936,336מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנועיםרבעון 20203
               35,355                                    07.80.02.5136,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלארון חשמל דמ"ש צפתרבעון 20203
               29,987                                    07.80.02.9635,700מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ררבעון 20203
               35,100                                    07.80.02.5635,100פס/ פטור סגן חשבאי טי אסתיקון מצלמה מהירהרבעון 20203
                     -                                    52.50.01.2035,000מש/ מכרז שב"ססופרגז חברה ישראליתתכנון וביצוע מערכת גז מג"ב אייל זמני לודרבעון 20203
                  6,102                                    07.80.02.1335,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגיל-קארתחזוקה , תיקונים והחלפות של חיישני רוורס מסך ומצלמרבעון 20203
               34,916                                    07.80.02.0935,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג'נרקל תעשיות בע"מתיקון פקפקים לגנרטוריםרבעון 20203
               17,660                                    07.80.02.1335,000מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםאספקה, התקנה ותחזוקת מכונות שטיפהרבעון 20203
               34,999                                    52.50.01.2035,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון קנסטרוקציה למערכת מזוג אויררבעון 20203
               34,995                                    07.80.02.5334,995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאגרית מימד בע"משירותי הדפסהרבעון 20203
               34,995                                    07.80.02.5734,995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאייר טו גו בע"מעמדת ניפוח אוויר בתחנותרבעון 20203
               34,983                                    07.80.02.2934,983הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכון עדי דרייב בע"מסדנארבעון 20203
               34,808                                    07.80.02.5634,808הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלדקוב ניקולאיתיקון מחשביםרבעון 20203
               34,515                                    07.80.02.5634,515הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסיסטמטיקס טכנולוגיותתוכנה לתכנון מכני תלת מימד רבעון 20203
               34,515                                    07.80.02.5634,515הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגל ים עבודות ימיות בע"מעבודות תיקון מזח פגום שיטור ימי חוףרבעון 20203
               34,249                                    07.80.02.5334,249הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוצרי פירסט קיר בע"מציוד חבישה אישי לשוטריםרבעון 20203
               34,199                                    07.80.02.5634,199מפ/ מכרז פומביאקסטרים 5 בע"מעדשות למסכת אב"כרבעון 20203
               34,000                                    07.80.02.0934,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמשתלה של בועז בע"משירותי גינון וגיזום מג"ב דרום רבעון 20203
               34,000                                    07.80.02.5134,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוץ דמ"ש מרחב דודרבעון 20203
               33,930                                    07.80.02.5733,930הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברגמן איילהכשרה על החברה הערביתרבעון 20203
               30,537                                    07.80.02.5633,930הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןאזיקוניםרבעון 20203
               33,696                                    07.80.02.5633,696הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבשביל הרוכבים בע"מחומר להרחקת זבוביםרבעון 20203
               33,638                                    07.80.02.5633,638הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגולדטקתיקון ערכות סנייקרבעון 20203
               33,638                                    52.50.01.2033,638הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלומה פתרונות טכנולוגירכש של קונקטורים הכמות פוצלה בגלל רבעון 20203
               33,228                                    07.80.02.5633,228מפ/ מכרז פומביב.מ.ט. בין-מרקטינג בעמכוסיות ואקום לאיסוף שתן אתרבעון 20203
               32,267                                    52.50.01.2033,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20203
               33,000                                    07.80.02.0933,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיהוראת מימוש 40-אספקה והתקנת מחיצות פרספקס להפרדה נרבעון 20203
               32,994                                    07.80.02.5632,994הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ל. פתרונות חירום מתקדמים בע"מהכשרה עפ"י חוק לנאמני אשרבעון 20203
               31,849                                    07.80.02.5632,854מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנס ראשרבעון 20203
               32,700                                    07.80.02.5132,700מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מאספקה והתקנת תקשורת פאסיבי רשימת תקצוב פרויקטי הנגרבעון 20203
               32,909                                    07.80.02.5632,680מפ/ מכרז פומביג.ג. רובוטיקה מתקדמתעבודות אלקטרוניקהרבעון 20203
               32,195                                    07.80.02.5632,035מפ/ מכרז פומביג.ג. רובוטיקה מתקדמתתיקון מערכות שליטה ובקרה לרובוטים עבור מערך החבלהרבעון 20203
               29,894                                    07.80.02.5732,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרינטופ סחר בע"מציוד חורף ושילוטרבעון 20203
               31,590                                    07.80.02.5731,590הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיתן רפאליהכשרה על החברה הערביתרבעון 20203
               31,590                                    07.80.02.5631,590הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהדר-שרותים רפואיים בעמאלונקת חילוץ בהיטסרבעון 20203
               31,590                                    07.80.02.2931,590הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאור בגן עיצוב נוף בע"מבניית פרגולהרבעון 20203
               31,239                                    07.80.02.5631,239הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוידאוסטפיתוח+רכש רישיונות תוכנה רבעון 20203
               30,888                                    07.80.02.2930,888המ/ הצעת מחירכראדי. י בע"מרכש סכך ליח' מ"ירבעון 20203
               30,798                                    07.80.02.5730,798פו/ פטור ועדהסלברייטתוכנה לשחזור ראיות מסלולריים רבעון 20203
               30,400                                    52.50.01.2030,400מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מפרוייקט מחוז שירבעון 20203
                     -                                    07.80.02.6130,196מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 טיוטה היילקסרבעון 20203
               30,087                                    07.80.02.5730,087פו/ פטור ועדהאי.או.אס פתרונות משרדראש דיורבעון 20203
               30,011                                    07.80.02.5630,011פו/ פטור ועדהיוד מר חניונים בע"מגרירה ואחסנת משטובותרבעון 20203
               30,011                                    07.80.02.0430,011מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"מתשלום לעובד מרלו"ג מתקן יהודאירבעון 20203
               29,997                                    07.80.02.5630,000מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלייעוץ בטיחות ואדריכלות תחנת ערדרבעון 20203
               30,000                                    07.80.02.0930,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחנין מרעי-פינת חן סיבה קוסמטיקסעבודת גינוןרבעון 20203
               26,404                                    07.80.02.5130,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"משירותי ניהול פרויקטים דמ"ש מטארבעון 20203
               29,484                                    07.80.02.2929,484הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשטראוס גרופ בע"ממארז לפצועיםרבעון 20203
               29,250                                    07.80.02.5629,250הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"מגזיבו עבור פרוייקט קורונהרבעון 20203
               28,000                                    07.80.02.5728,000מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש עבור להברבעון 20203
               27,773                                    52.50.01.0427,776פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלהתחברות לחשמל ארבע אתרי מצלמות באום אל פחםרבעון 20203
               27,729                                    07.80.02.0927,729מש/ מכרז שב"סתריסי רפיהחלפת דלת לא תקינה בכניסה לחדר אוכל במצודת אדומיםרבעון 20203
               26,998                                    07.80.02.5726,998מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקרבעון 20203
               26,910                                    07.80.02.5726,910הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"משמשיות ובסיסיםרבעון 20203
               26,910                                    07.80.02.5626,910מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20203
               26,325                                    07.80.02.0926,325הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרגנוס מיכאל - מיכאל הגוזםשרותי גינוןרבעון 20203
                     -                                    07.80.02.6126,220מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 1 סוזוקירבעון 20203
               18,287                                    07.80.02.0926,200מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מתיקון ליקויים מערכת גילוי אשרבעון 20203
               23,854                                    52.50.01.2026,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20203
               21,205                                    07.80.02.1325,740מפ/ מכרז פומביעוז בת גלים בע"מאספקה, התקנה ותחזוקת מכונות שטיפה גשררבעון 20203
               25,272                                    07.80.02.9625,272מס/ מכרז סגורקומדע בע"מרשיון RSA SOFTWARE OTP SECURID 5Yרבעון 20203
               25,000                                    07.80.02.2925,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהופמן שרהיעוץ לשוני למילון מושגים מנהלי למרבעון 20203
               24,956                                    07.80.02.5625,000פו/ פטור ועדהרותם בטיחות בע"מתחזוקת מנפיםרבעון 20203
               24,999                                    07.80.02.0925,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלתיקון תאורת חוץ שלא עובדת בבסיס בהרבעון 20203
               24,938                                    07.80.02.5624,999פס/ פטור סגן חשבסאן הייטק בע"מתחזוקת חלקי חילוףרבעון 20203
               24,921                                    07.80.02.5724,921הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן אריהשיפוץ מדיח כליםרבעון 20203
               24,898                                    07.80.02.5624,898מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש ציוד נילווהרבעון 20203
               24,863                                    07.80.02.5324,863הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאגרית מימד בע"משירותי הדפסהרבעון 20203
               24,157                                    07.80.02.5624,687מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)ייצור סמלים עבור חדרי אוכל מטארבעון 20203
               24,570                                    07.80.02.5324,570המ/ הצעת מחירבריאות וגיהות תעסוקתית בע"מניטור סביבתי תוך מבני עטרותרבעון 20203
               22,526                                    07.80.02.5724,028מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכי מחשברבעון 20203
               23,538                                    07.80.02.5623,810מפ/ מכרז פומביפ.א.ב. ייצור וייבואנרתיקיםרבעון 20203
               23,500                                    07.80.02.2723,500מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מעבודת תשתית בנקודת תבוררבעון 20203
                  6,219                                    07.80.02.2923,400מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מהיסעיםרבעון 20203
               23,282                                    07.80.02.0923,283מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מטיפול שנתי בלוח חשמל ראשי בבסיסי מגרבעון 20203
               23,166                                    07.80.02.2923,166הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבש גל (שבא)רכש רצועוות - TRX מדור כשירויות אהרבעון 20203
               22,691                                    07.80.02.5722,691מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב פורנזי+ דיסק קשיחרבעון 20203
               22,691                                    07.80.02.5722,691מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב פורנזירבעון 20203
               22,000                                    52.50.01.2022,000מש/ מכרז שב"סת.ד.ל בע"משיקום והחלפת מדחס צ'ילר תקולרבעון 20203
               21,799                                    07.80.02.5721,799הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטלרז ל.א יבוא ושיווקציוד חורףרבעון 20203
               21,762                                    07.80.02.5621,762מפ/ מכרז פומביאגם 2000עבור מחלקת קהילה מגזר חרדירבעון 20203
               21,645                                    07.80.02.5621,645הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנשק הצפוןנרתיקיםרבעון 20203
               21,640                                    07.80.02.5721,640הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגליה כהן רוזנברגהשתלמות מקצועיתרבעון 20203
               21,500                                    07.80.02.5421,500מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותשי לפצועיםרבעון 20203
               21,271                                    07.80.02.5721,271מפ/ מכרז פומביוידאוסטוידאו כף יד ומצלמות כפתוררבעון 20203
               21,200                                    07.80.02.5721,200מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20203



               21,060                                    07.80.02.9621,060הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמקט טקסטיל בע"מ כותפות חלקותרבעון 20203
                     -                                    07.80.02.6120,764מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 3 קטנועיםרבעון 20203
               20,358                                    07.80.02.1320,750המ/ הצעת מחיראוטו נח בע"מתיקון מושביםרבעון 20203
               20,463                                    07.80.02.0920,463מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעאחזקת מבנים מחוז חוףרבעון 20203
               20,241                                    07.80.02.0920,241הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנדב איכות בגיזוםתיקון קו ביוב תאי מעצר תחנת ירדןרבעון 20203
               20,000                                    07.80.02.5320,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת העיתונות הממשלתיתסדנהרבעון 20203
               19,910                                    07.80.02.5320,000הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהאגרות להדרכות כטבמרבעון 20203
                     -                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומביאביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מניהול ופיקוח פרויקט תל אביב סבידוררבעון 20203
               15,356                                    07.80.02.5120,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון קונסטרוקציה חוות שרתים יהודאירבעון 20203
               16,000                                    07.80.02.0920,000פס/ פטור סגן חשבעדן חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"חניות עבור מרחב קדם החדש רבעון 20203
               20,000                                    07.80.02.5620,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיש יחסי עבודה בע"מהכשרת קציני בטיחות לממוני בטיחות אשרבעון 20203
               20,000                                    07.80.02.5320,000מפ/ מכרז פומביא.ע. אל-עם יזמות בע"ממטווחים י"סמ צפוןרבעון 20203
               20,000                                    07.80.02.5120,000מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלתכנון חשמל סיגנט מטאר יםרבעון 20203
               20,000                                    07.80.02.0920,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנדב איכות בגיזוםעבודת גינון ת. ירדןרבעון 20203
               19,387                                    07.80.02.5620,000מפ/ מכרז פומביקשר ימי בע"מ תחזוקת אופנועי ים ימההרבעון 20203
               19,998                                    07.80.02.5719,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ת. קרטונג' 1997 בע"מתיקי ארכיברבעון 20203
               19,900                                    07.80.02.5619,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגני קדם בע"משירותי גינוןרבעון 20203
               19,656                                    07.80.02.5619,656הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמג'יק פרינטמדבקותרבעון 20203
               19,422                                    52.50.01.2019,422מפ/ מכרז פומבימר טלקום בע"מייצור והתקנת הברגייה במשלרבעון 20203
               19,305                                    07.80.02.5619,305מפ/ מכרז פומביסאינט לקת בע"מסוללה ליתיום CR2 3Vרבעון 20203
               19,130                                    07.80.02.5719,130מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןאוזניות סייררבעון 20203
               19,014                                    07.80.02.0919,071מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגנים תקולים בבסיס מכביםרבעון 20203
               19,013                                    07.80.02.2919,013הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוחנן בלייכרמיון והערכהרבעון 20203
               19,001                                    07.80.02.2919,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעופר חב לרכב בעמ הדרכה לימודי נהיגה מדור כשירויות אהרבעון 20203
               18,954                                    07.80.02.2918,954הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטרבלסי ניסיםרכש 4 המינים ליח' מ"ירבעון 20203
               18,720                                    07.80.02.5618,720הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאולטרפלסט טכנולוגיות 2018תותב בטיחות לאחסנה לאקדח רבעון 20203
               18,720                                    07.80.02.0918,720הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלעד לוי גיזום עציםגיזום עצים ליד כבלי חשמל וגופי תאורה היקפית במטה מרבעון 20203
               18,500                                    07.80.02.5618,500הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרארון קודש עבור מג"ב מצודת אדומיםרבעון 20203
               18,486                                    07.80.02.2918,486הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאנרגים בעמרכש משקולות קטלבלס- כשירויות אהרבעון 20203
               18,135                                    07.80.02.2918,135הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבלאק אופס- פרנקל רן אורירכש פוסטרים לירי- מדור כשירויות אגף ההדרכהרבעון 20203
               18,000                                    52.50.01.2018,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מאלימות במשפחה תחנת זבולוןרבעון 20203
               17,550                                    07.80.02.0917,550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.י כיסוייםהתקנת רשת הצללה לצורך אימוני שוטרים ותחזוקת המטווחרבעון 20203
               28,606                                    07.80.02.2917,550מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהסעיםרבעון 20203
               17,550                                    07.80.02.5617,550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעממדבקותרבעון 20203
               17,550                                    07.80.02.5717,550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסקוריטיץ' בע"מניתוח רשתות חברתיותרבעון 20203
               17,550                                    07.80.02.0917,550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטל אסייגכריתה וגיזום של עצים ליד קווי חשמל בבסיס בית נטופהרבעון 20203
               17,550                                    07.80.02.5617,550פס/ פטור סגן חשבאשדוד ים בע"מעגלות חוף למערך השיטור הימירבעון 20203
               17,550                                    07.80.02.5717,550מפ/ מכרז פומבירדלר בעמדיגום אבטיפוס עבור רכב מג"רבעון 20203
               17,377                                    07.80.02.2917,377פו/ פטור ועדההמכון למורשת בן גוריוןסדנארבעון 20203
               17,236                                    52.50.01.2017,238מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםשיפורים והתקנות בתאי מעצררבעון 20203
                     -                                    07.80.02.6117,209מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 2 ברלינגורבעון 20203
               17,000                                    07.80.02.5617,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"משיפוץ תחנת בית שמשרבעון 20203
               17,000                                    07.80.02.5617,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלפידות ציוד ייעודי בע"מחצובה לחילוץ מבורותרבעון 20203
               16,965                                    07.80.02.5616,965הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכספות חצורכספותרבעון 20203
               16,784                                    07.80.02.2716,790מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"משיפוץ נזקי הצפה יח' סלערבעון 20203
               15,261                                    07.80.02.5716,750מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"מטלוויזיהרבעון 20203
               16,731                                    07.80.02.5316,731הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנ.ש צורה- עיצוב וניהול פרויקטים בע"שילוטרבעון 20203
               16,556                                    07.80.02.2916,556הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמטיקס פיינטבול בע"מרכש ציוד מיגון - SUMUNITIONרבעון 20203
               16,556                                    07.80.02.2916,556הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמטיקס פיינטבול בע"מרכש ציוד מיגון סמיונשיין- מדור כשירויות רבעון 20203
               16,500                                    07.80.02.9616,500מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מהארכת שכירת רכברבעון 20203
               16,497                                    07.80.02.0416,497הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מסרבלים וכפפות טיסרבעון 20203
               16,380                                    07.80.02.5616,380הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיהודה גדרות בע"מתיקון גדררבעון 20203
               16,357                                    07.80.02.2916,357הכ / התחייבות כספיתמשרד רה"מ כ.דהכשרות נהיגהרבעון 20203
               16,199                                    07.80.02.5716,199מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותציוד טכנולוגיות - את"ן 2020רבעון 20203
               15,892                                    07.80.02.2915,892הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפיסגה טיולים ואירועים בטבעסדנאותרבעון 20203
               15,713                                    07.80.02.5615,713מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמה ממונעת ניידתרבעון 20203
               15,500                                    07.80.02.5715,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהבולשת פתרונות חכמים בע"מרשיון לתוכנה מצלמות INFODRAW JASMINEרבעון 20203
               15,399                                    07.80.02.5715,400מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד נלווהרבעון 20203
               15,020                                    07.80.02.5715,020מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20203
               11,427                                    52.50.01.2015,000מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלעב' תכנון חשמל מחכמהרבעון 20203
               15,000                                    07.80.02.2915,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלפא 7 בע"מקורס מכניקהרבעון 20203
               15,000                                    52.50.01.2015,000מפ/ מכרז פומביבן עזרא מנחם הנדסת חשמלהמשך פרויקט תשתיות חשמל בית דגןרבעון 20203
               11,642                                    07.80.02.1315,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוסכי ש.חדד בע"מכיוון פרונט באיזור עטרותרבעון 20203
               14,999                                    07.80.02.2914,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיצחק אלנבוגןרכש מד זמן ירי ( םאקט )- מדןר כשירויות אהרבעון 20203
               14,976                                    07.80.02.5614,976הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפוטו שוורץתיקון ציוד צילוםרבעון 20203
               14,431                                    07.80.02.9614,976מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימייםרבעון 20203
               13,888                                    52.50.01.2014,849מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20203
               14,742                                    07.80.02.5714,742הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבנשטיין דבורה סוזנההרצאת ר' אגף ההדרכה כנס גופי אכיפת חוק רבעון 20203
               14,625                                    07.80.02.2914,625הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפ.א.ב. ייצור וייבוארכש תותבי בטיחות לאימונים רבעון 20203
               14,625                                    07.80.02.0914,625מש/ מכרז שב"סתריסי רפיהחלפת חלונות קיימים ותיקון תריסים ורשתות בבסיסי מגרבעון 20203
               14,216                                    07.80.02.5714,216הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןויסנס טכנולוגיות בע"ממצלמה + אביזריםרבעון 20203
               14,040                                    07.80.02.0914,040הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספקטרום רהיטיםהוראת מימוש 31- מחיצות עומדות לגיבושוניםרבעון 20203
               14,039                                    07.80.02.5714,039מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20203
               13,814                                    07.80.02.5613,814מכרז בט"פתים נטקוםתיקון ונדליזםרבעון 20203
               12,697                                    07.80.02.5713,766מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםמשל"ט מחוז מרכזרבעון 20203
               13,689                                    07.80.02.2913,689הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןת.ג.ל-אס.פי תעשיותרכש  סדנטים למטרות - מדור כשירויותרבעון 20203
               13,097                                    07.80.02.5713,600מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20203
               12,512                                    07.80.02.5713,525מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20203
               13,455                                    07.80.02.0913,455הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשטלצר אופירכיסוח וגיזום עשבים בגדר היקפית בבהרבעון 20203
               13,198                                    07.80.02.5613,198הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבנדא מגנטיק בעמרכש סוללות לכטבמרבעון 20203
               13,163                                    07.80.02.5313,163הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמסלם לילך (מסטיק)סדנאות למגברבעון 20203
               12,500                                    07.80.02.0912,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדאלס בין הנדסה בע"מעבודות גינון בטיחות תחנת מגרבעון 20203
               12,445                                    52.50.01.0412,445מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20203
               12,430                                    07.80.02.0912,430מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעב' תחזוקה מחוז י"ם- מתזים תקוליםרבעון 20203
               12,285                                    07.80.02.2912,285הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרהיטי מנחמיה בע"ממחיצהרבעון 20203
                  5,000                                    52.50.01.2012,285מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלייעוץ הנגשה ובטיחות תחנת רהטרבעון 20203
               11,940                                    07.80.02.5712,276מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחיםרבעון 20203
               12,299                                    07.80.02.5612,250פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהחלפת מערכת תקולה בתחנת גלילותרבעון 20203
               12,168                                    07.80.02.2912,168המ/ הצעת מחירטריגו בע"מהכשרות נהיגהרבעון 20203
               12,126                                    07.80.02.5312,168מפ/ מכרז פומבילוגיסטיקר בע"משי לשוטר - פעילות הפגהרבעון 20203
               12,039                                    07.80.02.5712,039הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן אריהתחזוקה - מדיחרבעון 20203
               12,000                                    07.80.02.5712,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחן גלה/או סבטלנה הובלות ניקיוןהובלת דירהרבעון 20203
               11,771                                    07.80.02.2911,700מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהיסעיםרבעון 20203



               11,700                                    07.80.02.5611,700פס/ פטור סגן חשבמכללת תע"ש לאבטחה ולוט"רהכשרת לוחמיםרבעון 20203
               10,749                                    07.80.02.9611,700מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"מהשכרת כ"ר קורונהרבעון 20203
               11,606                                    07.80.02.9611,606מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידרכש שירותים כימיים לסגר בבני ברקרבעון 20203
               11,400                                    07.80.02.2911,500מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגה תשלום אגרות רישוי ללומדים רבעון 20203
               11,489                                    07.80.02.5611,489הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהנייר טקוציאנובעמציוד עבודה לבוחניםרבעון 20203
               11,361                                    07.80.02.5611,361מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20203
               11,200                                    07.80.02.5611,234מפ/ מכרז פומבילוגיסטיקר בע"מהגירת מדים למרלוג - שכירת שירותי משאיותרבעון 20203
               11,115                                    07.80.02.0911,115הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתשלום חוב - תיקון ארונות מטבחרבעון 20203
                     -                                    07.80.02.9611,100מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20203
               11,057                                    07.80.02.2911,057הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרף ד.ס. הדפסות משישירתי הדפסה מרכז פרישהרבעון 20203
               11,000                                    07.80.02.5711,000מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממקלדת מצלמה וממתגרבעון 20203
                     539                                    07.80.01.5411,000חה / חוזה המשכיאגד חברה לתחבורה בע"מנסיעות בתפקידרבעון 20203
               10,998                                    07.80.02.5611,000מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהחלפת שער לא תקין בבסיס מטה מגרבעון 20203
               10,847                                    07.80.02.5111,000מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהעב' פרויקט דמ"ש ת. אופקיםרבעון 20203
               11,013                                    07.80.02.5610,969מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםכוונות + עקב מסחנית גלוק לימרבעון 20203
               10,800                                    07.80.02.0410,800מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oסל מדריכי כשירויות - אה"ד + רבעון 20203
               10,799                                    07.80.02.5710,799מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20203
               10,799                                    07.80.02.5710,799מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכישת סורקיםרבעון 20203
                  7,501                                    52.50.01.2010,764הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ל. לוי הובלות ואחסנה בע"משירות הובלה - תחנת גליל מערבירבעון 20203
                  8,483                                    07.80.02.5610,764מפ/ מכרז פומבימרום בטיחות בע"מביקורת לציוד הרמהרבעון 20203
               10,705                                    07.80.02.5710,706הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מסטרימר מדיהרבעון 20203
               10,600                                    07.80.02.5710,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמן הובלות "כתר"הובלהרבעון 20203
               10,530                                    07.80.02.5510,530פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"מתחזוקת מערכת הודעות קוליותרבעון 20203
               10,159                                    07.80.02.5710,523מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחיםרבעון 20203
               10,413                                    07.80.02.5710,413הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מיום עיון ספכ אג"מרבעון 20203
               10,173                                    07.80.02.5710,173מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב פורנזירבעון 20203
               10,031                                    52.50.01.2010,031מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20203
                     -                                    07.80.02.6110,029מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 קורולה סטיישןרבעון 20203
                  9,908                                    07.80.02.1310,000מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםתיקון מכונת שטיפה -תחנת פרבעון 20203
                  6,374                                    07.80.02.5010,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיקמפיין גיוס צועריםרבעון 20203
               10,000                                    07.80.02.5710,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוינר אמנון או עדיעריכת 6 סרטיםרבעון 20203
                  9,870                                    07.80.02.5610,000מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמההמשך עב' בינוי ופיתוח תשתיות דמרבעון 20203
                     -                                    07.80.02.5610,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימייםרבעון 20203
                  8,415                                    07.80.02.5610,000מח/ מכרז חשכ"לק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"משרותי טיפול בפסולת נייררבעון 20203
                  9,832                                    07.80.02.5710,000מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)ייצור סמלים עבור חדרי אוכל מטארבעון 20203
                  9,998                                      07.80.02.299,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבש גל (שבא)מיגון קירות חדר כושר מרחב ירקוןרבעון 20203
                  9,975                                      07.80.02.579,975מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש ציוד טכנולוגיות - את"ן 2020רבעון 20203
                  9,951                                      07.80.02.569,951הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשיר טכנוטרייד בע"מתיקון בוכנותרבעון 20203
                  9,945                                      07.80.02.579,945הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאינטרנשיונל הובלה ואחסנההובלהרבעון 20203
                  9,945                                      07.80.02.539,945מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מהכנה למבחני כשריםרבעון 20203
                  9,945                                      07.80.02.299,945הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרובין ר.י.ד בע"ממדבקות ויניל למטווחרבעון 20203
                  3,504                                      07.80.02.139,900מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מהשכרת כלי רכב לקורונהרבעון 20203
                  9,893                                      07.80.02.139,900מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכברבעון 20203
                  9,798                                      07.80.02.969,900מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כלי רכברבעון 20203
                  9,850                                      07.80.02.579,850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאגרי תוכנה בע"מרכש תוכנהרבעון 20203
                  9,828                                      07.80.02.569,828הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמוז אלקטרוניקה_בע"מסוללות לרובוט אנדרוסרבעון 20203
                  9,750                                      07.80.02.539,750מפ/ מכרז פומביסטורנקסט- טריידאנט שרותי מסחר אלקטרציוד חיטוי קורונהרבעון 20203
                     275                                      07.80.02.579,748מח/ מכרז חשכ"לטלדור תקשורת. בע"ממערכות להגנת עמדות קצה עבור ממדרבעון 20203
                  9,393                                      07.80.02.579,746מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשיםב נייים וזכרונותרבעון 20203
                  9,653                                      07.80.02.569,653הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטהכנת תגיםרבעון 20203
                  9,600                                      07.80.02.569,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןערן צירמן - סטארטקורס עיצוברבעון 20203
                     -                                      07.80.02.279,594מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"משלד אוהל חפקרבעון 20203
                  9,594                                      07.80.02.569,594הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.ח. מירב מיגון בע"מתיקון שולחן מעבדהרבעון 20203
                  9,503                                      07.80.02.579,503מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"מדוחסי וידאו דיגיטלייםרבעון 20203
                  9,477                                      07.80.02.569,477הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפוטו מהיר (יבוא ושיווק)מטושיםרבעון 20203
                  9,477                                      07.80.02.569,477הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"מרכש שימשיה את"ן 2020רבעון 20203
                  9,477                                      52.50.01.209,477מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד היקפירבעון 20203
                  9,418                                      07.80.02.569,430הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמחדון שי מוטור ספורטשירותי תיקון גנרטור למערך השיטור הימירבעון 20203
                  9,430                                      07.80.02.569,430הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןח.ב.א. סוכנויות בע"ממיגון סימוניישןרבעון 20203
                  9,418                                      07.80.02.099,419מש/ מכרז שב"סתריסי רפיתיקון והחלפת דלתות כניסה מזכוכית מרחב שרון ותחנת ררבעון 20203
                  9,401                                      07.80.02.099,401הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשטלצר אופיראחזקה חודשית גינון חודשית בבסיס מכמשרבעון 20203
                  9,400                                      07.80.02.569,400מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מנעורים - בסכ"מ קומה 1 מדור כשירויותרבעון 20203
                  9,371                                      07.80.02.099,389מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגנים תקולים במג"רבעון 20203
                  9,360                                      07.80.02.579,360הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלירן עלול- מעביריםשירותי הובלהרבעון 20203
                  5,596                                      07.80.02.569,360מפ/ מכרז פומבילוגיסטיקר בע"מאחסנה ושינוערבעון 20203
                  9,302                                      07.80.02.099,302הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג'נרקל תעשיות בע"מתיקון פקפקים לגנרטורים ניידיםרבעון 20203
                  8,941                                      07.80.02.579,201מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש טאבלטיםרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.299,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהחברה לתיירות ופיתוח של קרן ירוחם הסדנארבעון 20203
                  8,560                                      07.80.02.579,131מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכים 24רבעון 20203
                  9,126                                      07.80.02.559,126מפ/ מכרז פומביגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מפנס מהבהב לאופנועי יםרבעון 20203
                  9,009                                      07.80.02.709,009הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמכון לחקר הכשלחקר כן הנסע מטוסרבעון 20203
                  8,874                                      07.80.02.569,009מפ/ מכרז פומביסורס אוף סאונד בע"מהשלמת ערכות קשר - עבור יחרבעון 20203
                  9,000                                      07.80.02.579,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןע.ר.ד הובלותשירותי הובלהרבעון 20203
                  8,962                                      07.80.02.098,962מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון שער עקב נזקרבעון 20203
                  8,892                                      07.80.02.578,892הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצוות לעניין הובלותשירותי הובלהרבעון 20203
                  8,892                                      07.80.02.568,892מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללות לפנסי ראשרבעון 20203
                  8,800                                      07.80.02.568,800מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקוןרבעון 20203
                  8,780                                      07.80.02.048,780מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oביגוד אישי וספורט ותפעול פינות מדיםרבעון 20203
                  7,371                                      07.80.02.578,775מפ/ מכרז פומבימרום בטיחות בע"מבודק מוסמךרבעון 20203
                  8,775                                      07.80.02.568,775הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןענק הבטיחות בע"ממעצורי חניה-צמצום תאונותרבעון 20203
                  8,775                                      07.80.02.568,775הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ב.א שרותי אדריכלות בע"מעבור שיפוץ פינת מדיםרבעון 20203
                  8,775                                      52.50.01.208,775מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכישולחן+כיסא מבטון תחנת שכונותרבעון 20203
                  8,489                                      07.80.02.578,769מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחיםרבעון 20203
                  8,639                                      07.80.02.968,639מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקרבעון 20203
                  8,635                                      07.80.02.578,635מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהמיקרופון ומטעןרבעון 20203
                  8,635                                      07.80.02.578,635מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהמיקרופון+ מטעןרבעון 20203
                  8,635                                      07.80.02.048,635מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרהשלמת ביגוד לטייסים (תקציב סל לוחםרבעון 20203
                  8,600                                      07.80.02.568,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי.אס. אמ. מגן גולדמן כספות וזיוודכספות לנשקים ומסמכים מסווגיםרבעון 20203
                  8,500                                      07.80.02.578,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיפרח דוידי- איי קמפמיני קומפרסור לצורך מבצעי לגדו גלגלי בתחנותרבעון 20203
                  7,175                                      07.80.02.968,580מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ר קורונה מחוז צפוןרבעון 20203
                  8,541                                      07.80.02.138,541מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםציוד תחבורהרבעון 20203
                  8,473                                      07.80.02.968,483מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מהשכרת כ"ר קורונהרבעון 20203
                  2,106                                      07.80.02.568,424המ/ הצעת מחירע.נ.נ.א ניהול תנועה בע"משכירת שירותי עגלות חץרבעון 20203



                  8,424                                      07.80.02.568,424הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתגוס הלבשה בע"ממסיכות רב פעמי קורונה - שחקיםרבעון 20203
                  8,424                                      07.80.02.578,424הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסר מוצרי פרסוםסימניות ומסגרותרבעון 20203
                  8,400                                      07.80.02.538,400פס/ פטור סגן חשבקול המוסיקה בע"מטרומבון תיקון- לאוניד וינוגרדוברבעון 20203
                  8,398                                      07.80.02.968,398מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20203
                  8,108                                      07.80.02.568,366מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מסוללות ליתיוםרבעון 20203
                  8,213                                      07.80.02.578,213מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20203
                  8,200                                      07.80.02.578,200מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מ פרוייקט חפ"ק ימ"ר מרכזרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.618,164מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 קורולהרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.618,164מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 קורולהרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.618,164מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 1 קורולהרבעון 20203
                  8,050                                      07.80.02.578,050מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20203
                  8,015                                      07.80.02.298,015תמ / תיחור מעל 50 אש"חרבידים המרכז לחינוךסד"ח לפלוגות איו"ש לחודש 08/2020רבעון 20203
                  8,015                                      07.80.02.298,015תמ / תיחור מעל 50 אש"חרבידים המרכז לחינוךסדנאות חינוך מג"ברבעון 20203
                  7,866                                      52.50.01.208,000מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)טפקטים עבור פרוייקטיםרבעון 20203
                  8,000                                      52.50.01.208,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתחנת טירה- השלמותרבעון 20203
                  8,000                                      52.50.01.208,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחג'אזי תייסיר אבראהיםהחלפת דלת זכוכית לשכת מתרבעון 20203
                  8,000                                      07.80.02.518,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז דאוד בע"מתחזוקת תחנת גליל מערבירבעון 20203
                  5,464                                      07.80.02.297,989הכ / התחייבות כספיתFOREIGN MINISTRY - DOLLARמימון הוצאות משלחת אבטחת מתפללים לאומן רבעון 20203
                  7,980                                      07.80.02.567,980הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחיפויים קלים בע"מחיפוייםרבעון 20203
                  7,898                                      07.80.02.567,898הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדוויס אלקטרוניקה בע"מאל פסק KVA 850רבעון 20203
                  7,898                                      07.80.02.577,898מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמחברותרבעון 20203
                  7,904                                      07.80.02.567,857מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מכיסאות נגישות אג"שרבעון 20203
                  7,437                                      07.80.02.577,856מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותפרוייקט משלט שירבעון 20203
                  7,781                                      07.80.02.567,781הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרימקו יבוא ושיווק בע"מפלס דיגיטאלי - את"ן 2020רבעון 20203
                  7,722                                      07.80.02.557,722מפ/ מכרז פומבימרום בטיחות בע"מבודק מוסמך למכונות ואביזרי הרמהרבעון 20203
                  7,582                                      07.80.02.557,582פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"ממוקד שירות מנ"ט הפעלת מוקדנים מרוחקיםרבעון 20203
                  7,523                                      07.80.02.577,523מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמות למהנדסים את"ן 2020רבעון 20203
                  7,500                                      07.80.02.577,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניין מוצרי צריכה בע"מגזיבו הצללה לשוטרים בשטחרבעון 20203
                  7,483                                      07.80.02.577,483מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב עריכהרבעון 20203
                  7,371                                      07.80.02.567,371מפ/ מכרז פומביפובוס אינטרנשיונל בע"מפונדהרבעון 20203
                  7,254                                      07.80.02.567,254פס/ פטור סגן חשבפל-רון בע"מביטוח למכונת עיטוףרבעון 20203
                  7,254                                      07.80.02.567,254הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.א גזיאל בע"מהחלפת מכולהרבעון 20203
                  6,692                                      07.80.02.577,208מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכי מחשברבעון 20203
                  7,196                                      07.80.02.297,196הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרבידים המרכז לחינוךימי עיוןרבעון 20203
                  7,020                                      07.80.02.577,020הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןר.א.ש הובלות- בקר גריגורישירותי הובלהרבעון 20203
                  7,020                                      07.80.02.567,020מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מפנס זיהוי אישי CHINA PIרבעון 20203
                  6,829                                      07.80.02.577,015מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחיםרבעון 20203
                  6,851                                      07.80.02.577,015מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחיםרבעון 20203
                  7,000                                      07.80.02.577,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מפרויקט מחסום הטבעתרבעון 20203
                  6,995                                      07.80.02.137,000מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםתיקון גרנקים תקוליםרבעון 20203
                  2,039                                      07.80.02.567,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימיים - תחנת חדרהרבעון 20203
                  6,990                                      07.80.02.136,990הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןע.אלחי אמיק קפה בע"משטיפת ניידות - תחנת טירהרבעון 20203
                  6,982                                      07.80.02.096,982מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכש כלי עבודה לצורך תחזוקה שוטפת וטיפול בתקלות שבררבעון 20203
                  6,973                                      07.80.02.576,973מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות ממז מרכזרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.616,921מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנועיםרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.616,917מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאירבעון 20203
                     -                                      07.80.02.616,860מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאי I2Oרבעון 20203
                  6,763                                      07.80.02.296,763הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבר נחום יוסףסופרויז'ןרבעון 20203
                  6,763                                      07.80.02.296,763הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשמעון דניאלי פרוייקטים בע"מסופרויז'ןרבעון 20203
                  6,473                                      07.80.02.576,750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20203
                  6,538                                      07.80.02.566,750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20203
                  6,468                                      07.80.02.376,750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20203
                  6,274                                      07.80.02.576,728מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד טכנולוגיות - את"ן 2020רבעון 20203
                  6,728                                      07.80.02.566,728הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבנדא מגנטיק בעמסוללות ליח' חילוץרבעון 20203
                  6,650                                      07.80.02.576,650מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20203
                  6,208                                      07.80.02.136,588מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב קורונהרבעון 20203
                  6,434                                      07.80.02.096,435מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"משרותי ניקיון במחוז תארבעון 20203
                  6,400                                      07.80.02.096,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלקטרו סליל בע"מתחזוקת גנרטוריםרבעון 20203
                  6,318                                      07.80.02.566,318הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטשלטי בטיחותרבעון 20203
                  6,318                                      07.80.02.566,318הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מדגליםרבעון 20203
                  6,304                                      07.80.02.566,304מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמות לקסדהרבעון 20203
                  6,225                                      07.80.02.566,200פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכות אבטחה מתח נמוךרבעון 20203
                  6,178                                      07.80.02.566,178המ/ הצעת מחיראדר סוכנויות אודיו שיווק (1991) בע"אוזניותרבעון 20203
                  6,119                                      07.80.02.966,160מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת רכבים קורונהרבעון 20203
                  6,143                                      07.80.02.576,143הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרום אפ.גי.פי. יבוא ושידגליםרבעון 20203
                  6,143                                      07.80.02.566,143מפ/ מכרז פומביגולדטקהשלמת ערכות קשר - יח' מו"רבעון 20203
                  6,072                                      52.50.01.206,072מח/ מכרז חשכ"לטלקוד מחשבים בע"ממקרניםרבעון 20203
                  6,061                                      07.80.02.566,061הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלובל אייג'נטס פתרונותסוללות לכטבמ ל - 33רבעון 20203
                  6,037                                      07.80.02.576,037מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20203
                  5,788                                      52.50.01.206,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20203
                  5,992                                      07.80.02.576,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל טכנולוגיות עפולהרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.566,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית אגד- מח' לקוחותשלדת אוטובוס לאימוניםרבעון 20203
                  6,000                                      07.80.02.516,000מפ/ מכרז פומביברן ישראל בע"מניהול ופיקוח פרוייקט דמ"ש מלמרבעון 20203
                  4,294                                      07.80.02.046,000המ/ הצעת מחיראר אנד אמ בקרות וסקריםמבדקי תברואת מזון באפליקציהרבעון 20203
                  6,000                                      07.80.02.296,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיריב יוזםסדנארבעון 20203
                  5,990                                      07.80.02.565,990מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידרכש שירותים כימיים לסגר בבני ברקרבעון 20203
                  5,967                                      07.80.02.565,967הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןורטל אף.סי.אס בע"מחבליםרבעון 20203
                  5,945                                      07.80.02.565,945הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבש גל (שבא)מעמד לצלחות/משקולותרבעון 20203
                  5,915                                      07.80.02.095,927מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגנים קיימיים בבה"רבעון 20203
                  5,850                                      07.80.02.095,850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפסגות סנפלינג/חנניה יוסף/גילההתקנת רשת יוניםרבעון 20203
                  5,850                                      07.80.02.555,850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"מזיווד ערכה לווינייתרבעון 20203
                  5,850                                      07.80.01.545,850מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןנתב סלולארי עבור ימ"ר ועמ"רבעון 20203
                  5,850                                      07.80.02.575,850מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובריםרבעון 20203
                  5,792                                      07.80.02.095,792הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטי.אר.אם תירם סוכנויותמחיצות קרטון לאימוניםרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.575,792מש/ מכרז שב"סתריסי רפיעבודת אלומיניום מטה מחוזרבעון 20203
                  5,792                                      07.80.02.565,792מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש לטובת תחזוקת שבר ובלאירבעון 20203
                  5,405                                      07.80.02.575,746מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםממד"הרבעון 20203
                  5,660                                      07.80.02.965,720מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכברבעון 20203
                  5,653                                      07.80.02.965,710מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ר קורונה מחוז מרכזרבעון 20203
                  5,692                                      07.80.02.565,686מש/ מכרז שב"סתעשיות פולימרים זיקיםקרן בלאירבעון 20203
                  5,685                                      07.80.02.535,686הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמישלב קורסים בע"ממנהל צי רכב בכיררבעון 20203
                  5,620                                      07.80.02.565,620מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכש עבור פורנזי זי"טים בלאירבעון 20203
                  5,616                                      52.50.01.205,616מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מנעורים - מדידהרבעון 20203



                  5,616                                      52.50.01.205,616מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מבית השוטר י"ם- מדידה להיתר מאגר מיםרבעון 20203
                  5,601                                      07.80.02.095,601מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודהרבעון 20203
                  5,569                                      07.80.02.565,569הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןציוד רפואי מתכלה פיור מדיקל בע"מסדינים למוצגי חבלה וזירות חבלהרבעון 20203
                  5,566                                      07.80.02.095,566מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכש כלי עבודה לצורך עבודות תחזוקה שוטפת בחטיבה טקטרבעון 20203
                  5,543                                      07.80.02.575,542מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממתקני שתיהרבעון 20203
                  5,542                                      07.80.02.575,542מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממי חם קררבעון 20203
                  5,526                                      07.80.02.575,526מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד היקפירבעון 20203
                  5,500                                      07.80.02.295,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאו. אר. אם תקשורת בע"מקורס מנעולןרבעון 20203
                  4,651                                      52.50.01.205,500פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלחיבור קבוע לחברת החשמל עבור פרויקט נקרבעון 20203
                  5,476                                      07.80.02.575,476מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20203
                  4,734                                      07.80.02.295,410הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןד"ר אלעד שגבסדנאותרבעון 20203
                  5,334                                      07.80.02.565,308פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממיגון מתחם סיירים בתחנת שכונותרבעון 20203
                  5,300                                      07.80.02.575,300מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיה עבור חפרבעון 20203
                  5,265                                      07.80.02.535,265הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוהד מנורסדנת פיתוח סגל את"ן 2020רבעון 20203
                  5,265                                      07.80.02.535,265הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מסדנת פיתוח סגל את"ן 2020רבעון 20203
                  5,253                                      07.80.02.565,253מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםרכש מצלמות קסדה לרוכבים חדשיםרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.615,203מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודהרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.615,203מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודהרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.615,203מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודהרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.615,203מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 סקודהרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.615,203מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מרכש 1 אוקטביהרבעון 20203
                  5,113                                      07.80.02.565,113הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי אביהפרחיםרבעון 20203
                  5,089                                      52.50.01.045,090מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מממתגיםרבעון 20203
                  5,001                                      07.80.02.135,060מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכב עבור מוקד 110 ומשלט כליאהרבעון 20203
                  5,286                                      07.80.02.565,054מפ/ מכרז פומביש.א.ג.שרותי רפואה בעממכשיר דפיברילטוררבעון 20203
                  5,050                                      07.80.02.095,050מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מהשכרת מכולות לפינוי פסולת בניין מחוז צפוןרבעון 20203
                  4,743                                      07.80.02.575,043מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסך 24 עם רגל מתקפלתרבעון 20203
                  5,001                                      07.80.02.095,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחב המשקם דרוםעבודות גינוןרבעון 20203
                  5,001                                      07.80.02.535,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדוד זריףסרטוןרבעון 20203
                  5,001                                      07.80.02.575,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסטודיו קסט הגלילשלוטרבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.535,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטלי שרוןסדנא יום עיון לשוטרות פרויקט אלומרבעון 20203
                  2,428                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיזדי עמרישירותי פריצת מנעולים בחירום מחוז מרכזרבעון 20203
                  4,999                                      07.80.02.095,000מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהתקנות ותיקונים בתחנות המחוז הצפונירבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.535,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאג יזמות קריאטיבית בע"מסרטוןרבעון 20203
                  4,387                                      07.80.02.535,000מפ/ מכרז פומביא.ע. אל-עם יזמות בע"משירות מטווחים - יס"מ מחוז חוףרבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.535,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנ.ש צורה- עיצוב וניהול פרויקטים בע"שירותי גרפיקהרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.095,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג'נרקל תעשיות בע"מתחזוקת פקפקיםרבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.095,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז בוטני גנני - קוקטיל פרחיםעציצים עצים וכדיםרבעון 20203
                  4,935                                      07.80.02.095,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאורקל תעשיות ומיכוןתחזוקת גנרטוריםרבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיזרעאלי רוןשכפול מפתחות לבונקררבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.555,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלקרוניקה -מרזוק עובד עודד ו/או O.Mתיקון מכשירי אלקטרוניקה לוגיסטיקהרבעון 20203
                  4,999                                      07.80.02.095,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעבודות תחזוקה חצור וחצרים רבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאינטרנשיונל הובלה ואחסנההובלהרבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.535,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחמו אוהדסדנהרבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסייפטי אקסס בע"מ / גיא קדם בע"מייעוץ לכתיבת נהלי בטיחותרבעון 20203
                  4,999                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאודורטקדגימהרבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשקד ניהול ופיתוח חווית עובד בע"מסדנארבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןד"ר הני זובידההרצאה ביום עיון מערך התביעותרבעון 20203
                  5,000                                      07.80.01.545,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת להב פיתוח מנהלים בע"מקורסרבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.575,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"ממנהלת מגזר ערבירבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקיבוץ מעגן מיכאל  סדנארבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז הפרחים בסיטונאותזרים ועציצים - מחוז חוףרבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. שלטים -אלקיים אייל/נופרשלוטרבעון 20203
                  5,000                                      07.80.01.545,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת להב פיתוח מנהלים בע"מקורס פיתוח עיסקי ואסטרטגי רבעון 20203
                  5,000                                      52.50.01.205,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםהיתר מאגר מים בית השוטר ירבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיניב ניצןהרצאה ספ"כ את"לרבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמיכל לביאסרטוןרבעון 20203
                  3,457                                      07.80.02.135,000מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםתחזוקה ושירותיםרבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןע.ר.ד הובלותהעברת דירהרבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאליעזר לינביץרכש תרופות וט.רבעון 20203
                  4,410                                      07.80.02.565,000מח/ מכרז חשכ"לק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"משרותי טיפול בפסולת נייררבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.555,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאשדוד ים בע"מתחזוקת ממשה לאופנוע יםרבעון 20203
                  1,989                                      07.80.02.135,000המ/ הצעת מחירגפן שירותיםאחזקה ותיקון מגבהים בסדנאותרבעון 20203
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקבוצת חברות שמעוני בע"מבית סוללות למשקפת מיוצבת רבעון 20203
                  4,999                                      07.80.02.094,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרון הדברה ירוקה בע"מניתור מזיקים ותיקנים במטבחים ובחדרי אוכל בכלל בסיסרבעון 20203
                  4,999                                      07.80.02.094,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרון הדברה ירוקה בע"מניתור מזיקים ותיקנים בבסיסי במגרבעון 20203
                  5,002                                      07.80.02.294,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאורן נהריהרצאהרבעון 20203
                  3,042                                      07.80.02.704,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמגידו תעופה בע"מפעילות במנחתרבעון 20203
                  4,999                                      07.80.02.534,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלאש 90 בע"מתמונות למערך ההסברה קורונה חירוםרבעון 20203
                  4,999                                      07.80.02.094,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרון הדברה ירוקה בע"מעבודות הדברה וניתור מזיקים בבסיסי מגרבעון 20203
                  4,999                                      07.80.02.094,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיני יאירעבודות גננותרבעון 20203
                  4,999                                      07.80.02.094,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיני יאירעבודות גינוןרבעון 20203
                  4,998                                      07.80.02.564,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאליעזר לינביץחומר לתילוע סוסיםרבעון 20203
                  4,998                                      07.80.02.564,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוסטרו חייםהחלפת בלאי כותפות קורס מרבעון 20203
                  4,998                                      07.80.02.574,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשפן הסלע בע"מסדנת מנהיגותרבעון 20203
                  4,998                                      07.80.02.564,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןליאור יאירפולדריםרבעון 20203
                  4,998                                      07.80.02.534,998מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכות לשרוךרבעון 20203
                  4,996                                      07.80.02.564,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןר.ת. מבנקרמכונות צחצוחרבעון 20203
                  4,996                                      07.80.02.564,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"ממדבקותרבעון 20203
                  4,996                                      07.80.02.564,996מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"ממחברות לצורך תפעולי חטיבת המבצעיםרבעון 20203
                  4,991                                      07.80.02.564,991מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מיומני שחקיםרבעון 20203
                  2,651                                      07.80.02.574,991הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאינטר צ'ק (וינבאום רציף 1993) בע"מהדפסת כרטיסי ביקוררבעון 20203
                  4,990                                      07.80.02.574,990הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחיים מחלוףמצגת תכנית המאהרבעון 20203
                  4,249                                      07.80.02.964,985מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"מהשכרת כ"ר קורונהרבעון 20203
                  4,984                                      07.80.02.094,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג'נרקל תעשיות בע"מתחזוקת גנרטורים מחוז חוףרבעון 20203
                  4,984                                      07.80.02.574,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשמש עמית ו/או טל טליה ALLMART פתרוכבלים לבלאי שוטף אטו"ברבעון 20203
                  4,984                                      07.80.02.134,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוסכי ש.חדד בע"מצבע לסדנא עטרותרבעון 20203
                  3,166                                      07.80.02.094,980הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמחסן למקצוען אילתתחזוקת גנרטוריםרבעון 20203
                  4,980                                      52.50.01.204,980הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסופר נירוסטה אשקלוןפרוייקטיםרבעון 20203
                  4,980                                      07.80.02.574,980הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדלתא יעוץ והדרכות בע"מתיק מדריך ירירבעון 20203
                  4,980                                      07.80.02.294,980הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרותם און ו/או נפךסדנארבעון 20203
                  4,980                                      07.80.02.294,980הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרותם און ו/או נפךסדנארבעון 20203
                  4,978                                      07.80.02.574,978הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלחכים - הדפסה והוצאה לאור בע"מחותמותרבעון 20203



                  4,978                                      07.80.02.564,978הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרימקו יבוא ושיווק בע"מגלגלת נומרטור לבוחנים את"רבעון 20203
                  4,972                                      07.80.02.574,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתפוז ייזום ופיתוח תחנות בע"מחניות אורחים לכלי רכב משטרתייםרבעון 20203
                  4,973                                      07.80.02.564,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרגאי דגלים וסמלים_בעמרכש דגלים למחוז ת"ארבעון 20203
                  4,973                                      07.80.02.294,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשה אשכנזי-בית המאפה של משהכיבוד מרכזי הערכהרבעון 20203
                  4,973                                      07.80.02.534,973מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורה למצטייניםרבעון 20203
                  4,973                                      07.80.02.564,973מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורהרבעון 20203
                  4,970                                      07.80.02.574,970הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדורנט טק בע"מכבלים לחפ"ק את"ן 2020רבעון 20203
                  4,970                                      07.80.02.564,970הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלסגד מוצרים פלסטייםמכסהרבעון 20203
                  4,961                                      07.80.02.564,961הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרז אספקת ציוד וחומריםמנפצי חלונותרבעון 20203
                  4,961                                      07.80.02.564,961מפ/ מכרז פומביאם.אי.אס מחקרים שיווקים בע"מסקר ציבור- בדיקת ציות להגבלותרבעון 20203
                  4,950                                      07.80.02.564,950הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמכון לחקר הרכב בע"מבדיקת אופנוע לאחר ת"ד אתרבעון 20203
                  4,950                                      07.80.02.564,950מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורות לפורשיםרבעון 20203
                  4,949                                      07.80.02.294,949הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנטלי ריז'ינסקי מיכליובמיון והערכהרבעון 20203
                  4,949                                      07.80.02.564,949הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מהכנת תעודותרבעון 20203
                  4,947                                      07.80.02.574,947מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמחסן לדוברות מג"ברבעון 20203
                  4,947                                      07.80.02.564,947מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20203
                  4,946                                      07.80.02.294,946הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספרותק  תרבות ישראליתספריםרבעון 20203
                  4,942                                      07.80.02.554,942הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאברהם חליבה - שלטים שימדבקותרבעון 20203
                  4,937                                      07.80.02.574,937הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדורנט טק בע"מציוד טכנולוגיות - את"ן 2020רבעון 20203
                  4,927                                      07.80.02.094,927מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהחלפת 2 דלתות במש"לרבעון 20203
                  4,056                                      07.80.02.094,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג'נרקל תעשיות בע"מתחזוקת גנרטוריםרבעון 20203
                  4,914                                      07.80.02.094,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטשלטים עבור מנהלת קורונהרבעון 20203
                  4,934                                      07.80.02.564,914מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםכוונת אחוריתרבעון 20203
                  4,914                                      07.80.02.614,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדר מיארה בע"מכבל מתאם למגברי צופר עבור רכבי בילושרבעון 20203
                  4,914                                      07.80.02.564,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאורי יהלוםסדנארבעון 20203
                  4,914                                      52.50.01.204,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסרגיי מאלישבפענוח תצ''א ומתן חו''ד משפטיתרבעון 20203
                  4,914                                      07.80.02.564,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת מוטורולהרכש לטובת תחזוקת שבר ובלאירבעון 20203
                  4,900                                      07.80.02.564,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. כפיר שירותי הנדסהייעוץרבעון 20203
                  4,900                                      07.80.02.094,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלי כהן הדברות בע"מהדברה בבניין מנהלת קורונהרבעון 20203
                  4,899                                      07.80.02.564,899הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפוטו סטודיו ניסיםתיקון מצלמות את"ן 2020רבעון 20203
                  4,846                                      07.80.02.564,899הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכון בית יוסףבדיקת תפילין במחוז ת"ארבעון 20203
                  4,891                                      07.80.02.574,891מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכת אמ"שרבעון 20203
                  4,867                                      07.80.02.574,867מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מכונן קשיחרבעון 20203
                  4,682                                      07.80.02.094,867הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכניקה שרות-יוסיתחזוקה שנתית גנרטורים מחוז מרכזרבעון 20203
                  4,860                                      07.80.02.564,860הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמי-דן מעיןקובן רשת נגד זבוביםרבעון 20203
                  4,860                                      07.80.02.564,860מפ/ מכרז פומביאקסטרים 5 בע"מרכש משקפי שמש עבור יח' תרניםרבעון 20203
                  4,885                                      07.80.02.574,856מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןרכש ציוד משרדירבעון 20203
                  4,856                                      07.80.02.564,856הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מכרטיס עובדים למתנדבים + טונריםרבעון 20203
                  4,856                                      07.80.02.574,856מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורותרבעון 20203
                  4,850                                      07.80.02.564,850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מקורא כרטיסים חכםרבעון 20203
                  4,816                                      07.80.02.044,816הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעופר חב לרכב בעמווסט קירוררבעון 20203
                  4,833                                      07.80.02.564,809פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאח"מ מחוז ת"ארבעון 20203
                  4,481                                      07.80.02.574,806מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכי מחשברבעון 20203
                  4,800                                      07.80.02.094,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנופים בנגב בע"מעבודת גינוןרבעון 20203
                  4,800                                      07.80.02.514,800מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מאספקה והתקנת תקשורת פאסיבי רשימת תקצוב פרויקטי הנגרבעון 20203
                  4,800                                      07.80.02.574,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהילה גלסרמופע למטרות הדרכהרבעון 20203
                  4,797                                      07.80.02.564,797הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מתיקון מדפסת כרטיסים את"ן רבעון 20203
                  4,797                                      07.80.02.564,797הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.א. כספות בע"מכספות תחנת טירהרבעון 20203
                  4,774                                      07.80.02.534,774הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואיציוד רפואי נשימתירבעון 20203
                  4,774                                      07.80.02.574,774הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנחשון תכנון טבחים בע"משרותי יעוץרבעון 20203
                  4,768                                      07.80.02.574,768הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדוד צמיר בע"מהדפסהרבעון 20203
                  4,750                                      07.80.02.564,750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןביי פליי אס.אל-טי בע"מרכש תרופות וט.רבעון 20203
                  4,740                                      07.80.02.564,740הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוקסוס רכש פסיליום לסוסיםרבעון 20203
                  4,740                                      07.80.02.564,740הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוקסוס רכש פסיליום לסוסיםרבעון 20203
                  4,739                                      07.80.02.564,739הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוקסוסקפסולות/מוטות בוריוםרבעון 20203
                  4,746                                      07.80.02.564,727פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגב לודרבעון 20203
                  4,680                                      07.80.02.574,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחטואל אלי - קלאסיק הובלותשירותי הובלהרבעון 20203
                  4,680                                      07.80.02.554,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדר מיארה בע"מפיתוח ויצור מערכת לשילוב שתי רשתות קשר רבעון 20203
                  4,680                                      07.80.02.564,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשכוכית שרותי הובלות בע"משכירת משאית להובלהרבעון 20203
                  4,680                                      07.80.02.564,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארביב מרדכיתיקון ותחזוקת מידוףרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.294,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרפי עגיב בע"מהרצאהרבעון 20203
                  4,680                                      07.80.02.574,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסלקט תקשורת בע"מהודעות SMS ללשכ"גרבעון 20203
                  4,680                                      07.80.02.294,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיאיר סערמתן חוות דעת מקצועיתרבעון 20203
                  4,083                                      07.80.02.094,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגינון אורפזעבודות גינון חודשיות במג"ב איילרבעון 20203
                  4,680                                      07.80.02.574,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלקטרו סליל בע"משמשיות+בסיס-סגררבעון 20203
                  4,670                                      07.80.02.574,670הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקררים מחוז מרכזרבעון 20203
                  4,668                                      07.80.02.564,668מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.564,668מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסהרבעון 20203
                  4,622                                      07.80.02.554,622הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלקטרוניקה אוסקר סמי בע"מתקע למצתרבעון 20203
                  4,621                                      07.80.02.294,622הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבהדפסת חוברות צביעה ופעילות ילדיםרבעון 20203
                  4,488                                      52.50.01.204,600מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20203
                  4,424                                      07.80.02.514,600מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20203
                  4,585                                      07.80.02.564,567פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממשק רמת בית שמשרבעון 20203
                  4,563                                      07.80.02.564,563הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלביב רפואה דחופה בע"מקרפנומטררבעון 20203
                  4,563                                      07.80.02.574,563הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרום אפ.גי.פי. יבוא ושידגל לאום ודגל משטרה על מעמד קונוס לחדר אירוח קשרבעון 20203
                  4,563                                      52.50.01.204,563מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכישולחן+כיסא מבטון תחנת שכונותרבעון 20203
                  4,563                                      07.80.02.574,563הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"ממתקן לוחיות מתחלפותרבעון 20203
                  4,550                                      07.80.02.564,550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשחר היפופוטם בע"ממברשת לכלברבעון 20203
                  3,865                                      07.80.01.544,522מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנימכשירי סלולאר עבור נהג מפכרבעון 20203
                  4,505                                      07.80.02.564,505הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאזני שביט בע"ממשקלים ומשקולותרבעון 20203
                  4,500                                      07.80.02.564,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשלום אברהם/אבי תכנון רכש ארוניות לתרופות ליחידות קצהרבעון 20203
                  4,500                                      07.80.02.574,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגשר מפעלים חינוכייםייעוץ לגבי ממשקי עבודהרבעון 20203
                  4,500                                      07.80.02.564,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדיויקום בע"מציוד אלקטרונירבעון 20203
                  4,500                                      07.80.02.574,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשלושה  צלמים בע"מפרוייקט  יעוץ והקמת אולפן -רבעון 20203
                  4,500                                      07.80.02.094,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרמי בן ישי הנדסת חשמל בעמבדיקת מהנדס חשמל לנראטור ולוח חשמל בבסיסי מגרבעון 20203
                  4,500                                      07.80.02.294,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרפוס פרינטשירותי הדפסה - בית מורשת רבעון 20203
                  4,500                                      07.80.02.574,500מפ/ מכרז פומביהפיגרףמגיני הוקרה.רבעון 20203
                  4,500                                      07.80.02.094,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרמי בן ישי הנדסת חשמל בעמבדיקת מהנדס לגנרטור ולוח חשמל בבסיסי מגרבעון 20203
                  4,496                                      07.80.02.564,496הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.נ.מ הכל לתעשיה בע"מציוד אמצעי הדרכהרבעון 20203
                  4,493                                      07.80.02.534,493הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבקטלאב דיאגנוסטיקה בע"מציוד רפואי- חירוםרבעון 20203
                  4,480                                      07.80.02.554,480הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקיסו יצחק דודהזמנת מערכת צילום דרך לאתר קשר נייד פורדרבעון 20203
                  4,446                                      07.80.02.294,446הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מרכש  מכנס טקטי מדריכי כשירויות רבעון 20203
                  4,431                                      07.80.02.564,431הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגינתי כלבו גינוןמפוח עלים גברבעון 20203



                  4,430                                      07.80.02.574,430הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרחמים מאיר- סאני אלקטריקמוצרי חשמלרבעון 20203
                  3,772                                      07.80.02.294,427מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן בבית כנסת בנעוריםרבעון 20203
                  4,413                                      07.80.02.564,413מפ/ מכרז פומביוידאוסטמצלמות נחשרבעון 20203
                  4,400                                      07.80.02.294,400הכ / התחייבות כספיתמרכז למחקר גרעיני נ שורקקורס עבודה עם קרינהרבעון 20203
                  4,388                                      07.80.02.574,388מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמבוסטריםרבעון 20203
                  4,388                                      07.80.02.134,388מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמבוסטריםרבעון 20203
                  4,218                                      52.50.01.204,350מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20203
                  4,218                                      52.50.01.204,350מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20203
                  4,335                                      07.80.02.274,335מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מKVMרבעון 20203
                  4,329                                      07.80.02.564,329הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.ח. מירב מיגון בע"מתיקון דלתרבעון 20203
                  4,329                                      07.80.02.564,329הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבלצר אלקטרוניקה בע"ממזוודת שטח לחוקררבעון 20203
                  4,213                                      07.80.02.564,328פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפרוייקט מיגון נקודת סאלםרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.294,325הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמכון למורשת בן גוריוןפעילותרבעון 20203
                  4,320                                      07.80.02.574,320מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20203
                  2,973                                      07.80.02.564,320פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגב בית חורוןרבעון 20203
                  4,317                                      07.80.02.564,317הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקאריל שיווק בינלאומי בע"ממתאמים לתחזוקת 5 טלסקופים טריגרבעון 20203
                  4,282                                      07.80.02.574,282מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש כבליםרבעון 20203
                  4,271                                      07.80.02.564,271מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםמכשיר שטיפה עבור יח טקטית  יובל רבעון 20203
                  4,212                                      07.80.02.554,212הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקוטב טכנולוגיה בע"מתמיכה ותחזוקה למערכת וובנסטרבעון 20203
                  4,212                                      07.80.02.534,212הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברכה יניגר לויסרטוןרבעון 20203
                  4,212                                      07.80.02.294,212הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטיו מריו בע"מסדנהרבעון 20203
                  4,212                                      07.80.02.574,212הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמישל שטיין טיר בע"מהכשרה מקצועיתרבעון 20203
                  4,212                                      07.80.02.564,212הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטלרז ל.א יבוא ושיווקהדפסת עלוניםרבעון 20203
                  4,212                                      07.80.02.094,212מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודה עבור יח' תפעול אתל גליל מתקן מלמשרבעון 20203
                  4,200                                      07.80.02.044,200מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oביגוד מדריכי קליעהרבעון 20203
                  3,944                                      07.80.02.574,200מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20203
                  4,189                                      07.80.02.564,189הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרימקו יבוא ושיווק בע"מגיר לבוחנים את"ן 2020רבעון 20203
                  2,810                                      07.80.02.564,160פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מבית השוטר תל אביברבעון 20203
                  4,154                                      07.80.02.564,154הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מהדפסתכרטיסיםרבעון 20203
                  4,130                                      07.80.02.564,130הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון ציוד צילוםרבעון 20203
                  4,100                                      07.80.02.094,116מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש והחלפת 2 מזגנים שלא עובדים בבסיסרבעון 20203
                  3,452                                      07.80.02.564,100מפ/ מכרז פומבימרום בטיחות בע"מבודק מוסמך למכונות ואביזרי הרמהרבעון 20203
                  4,095                                      07.80.02.294,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמרכז הישראלי לניהול בעיום עיוןרבעון 20203
                  4,095                                      07.80.02.564,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארגזי נשיאה בעממארז לערמוןרבעון 20203
                  4,095                                      07.80.02.614,095מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"ממערכת פליקרים סמויה באופנוע רבעון 20203
                  4,095                                      52.50.01.204,095מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20203
                  4,095                                      07.80.02.554,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"מנרתיק לפלאפון אייפוןרבעון 20203
                  4,095                                      07.80.02.534,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבריאות וגיהות תעסוקתית בע"מניטור סביבתי סדנת רכב זבולוןרבעון 20203
                  4,083                                      07.80.02.094,083מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהרכבת מזגנים במשרדי מקש רמלהרבעון 20203
                  4,081                                      07.80.02.564,081הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהציוד טכנולוגיות - את"ן 2020רבעון 20203
                  4,072                                      07.80.02.564,072הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוקסוסתוסף מזון לסוסיםרבעון 20203
                  4,000                                      07.80.02.614,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרדלר בעמחיתוך פלטה עבור רכב טויוטה קורולה דיגומירבעון 20203
                  4,000                                      07.80.02.564,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנגישות ישראלהדרכת קציניםרבעון 20203
                  4,000                                      07.80.02.094,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמזרחי יוסףמחוז ים הדברות ביחידות המחוזרבעון 20203
                  3,900                                      07.80.02.514,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםתכנון נגישות מתחם לב ת"א סבידוררבעון 20203
                  4,000                                      07.80.02.294,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיהונתן שלםהנחייה מקצועיתרבעון 20203
                  4,000                                      07.80.02.034,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת נמל אילת בע"משירותי הספנהרבעון 20203
                  4,000                                      07.80.02.564,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"ממכולת קירוררבעון 20203
                  3,999                                      07.80.02.094,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדני גינון /נייזלר דניאלעבודות גינון ותחזוקהרבעון 20203
                  4,000                                      07.80.02.294,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשוט פתרונות בע"ממטרות פלדהרבעון 20203
                  4,000                                      07.80.02.564,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחים עבור מתנדבי מחוז צפוןרבעון 20203
                  3,870                                      07.80.02.563,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרב בריחגולם למפתחרבעון 20203
                  3,996                                      07.80.02.573,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןח. דאום בע"מתשורות ממז מרכזרבעון 20203
                  3,978                                      07.80.02.093,978הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבו מוך גמילעבודות גינון חודשי בבסיס מטה מגרבעון 20203
                  3,955                                      07.80.02.563,955מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20203
                  2,789                                      07.80.02.563,936הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מציוד עבור תחנה חדשהרבעון 20203
                  3,884                                      07.80.02.293,884הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מהדפסת חוברות ספרות מקצועיתרבעון 20203
                  3,865                                      07.80.02.093,865מפ/ מכרז פומביא. רום בילדינגתיקון קו מים מלמ"שרבעון 20203
                  3,861                                      07.80.02.533,861הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"ממדבקות נייררבעון 20203
                  3,861                                      52.50.01.203,861מש/ מכרז שב"סרמשן שירותים השקעות בע"משינוע כספות מרחב שפלהרבעון 20203
                  3,861                                      07.80.02.293,861הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאגם 2000פולדריםרבעון 20203
                  3,498                                      07.80.02.573,844מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכי מחשברבעון 20203
                  3,585                                      07.80.02.573,844מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכים למחשברבעון 20203
                  3,866                                      07.80.02.573,835מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכסאות תחנת רחובותרבעון 20203
                  3,808                                      07.80.02.573,808מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מדיסק און קירבעון 20203
                  3,808                                      07.80.02.513,808הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרפרוייקט נגישות -תחנת שפטרבעון 20203
                  3,800                                      07.80.02.573,800מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20203
                  3,800                                      07.80.02.513,800מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מאספקה והתקנת תקשורת פאסיבי רשימת תקצוב פרויקטי הנגרבעון 20203
                  3,800                                      07.80.02.573,800מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש עבור להברבעון 20203
                  3,810                                      07.80.02.563,791פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגב כפרית גליל צפתרבעון 20203
                  3,406                                      07.80.02.573,750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20203
                  3,744                                      07.80.02.093,744הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדיר טאצ' פתרונות בטיחות בע"מ תיקון צבע דהוי בכביש אספלט במכמרבעון 20203
                  3,744                                      07.80.02.563,744הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשלטי גביש בע"משילוט מיוחד עבור פינת מדים תרבעון 20203
                  3,734                                      07.80.02.573,734מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורספריםרבעון 20203
                  3,732                                      07.80.02.563,732הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמרכז הבריאותי ד.ע בע"מכריות גב לכלי טיסרבעון 20203
                  3,732                                      07.80.02.533,732הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרפוס פרינטהדפסת מדבקותרבעון 20203
                  3,713                                      07.80.02.093,719מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלתיקון ליקויים בלוח חשמל ראשי בבסיס גן נר רבעון 20203
                  3,709                                      07.80.02.573,709מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד נלווהרבעון 20203
                  3,690                                      07.80.02.093,690מח/ מכרז חשכ"לאנרפרו ניהול ושירותי אנרגיה בע"ממערכת מניה חשמלית עד 6 ערוציםרבעון 20203
                  3,686                                      07.80.02.563,686מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מפולדרים למבצעיםרבעון 20203
                  3,442                                      07.80.02.573,664מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםפרוייקט מצלמות גוף ביחידות מגברבעון 20203
                     -                                      07.80.02.293,650הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןריגוס מרכז עסקים בע"מסדנארבעון 20203
                  3,627                                      07.80.02.563,627הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבמדבקותרבעון 20203
                  3,627                                      07.80.02.563,627הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןע.י.ס עיבודים יצור וסחר בע"מייצור בור ביטחון תמארבעון 20203
                  3,509                                      07.80.02.563,626הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.נ.י.א פתרונות אנרגיה בע"מקולט לחות לנשקייהרבעון 20203
                  3,601                                      07.80.02.093,608מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן תקול עבור מטה מגרבעון 20203
                  3,297                                      07.80.02.573,587מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מסכי מחשברבעון 20203
                  3,580                                      07.80.02.563,580הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניר וידר - KNVגזיבורבעון 20203
                  3,510                                      07.80.02.533,510מפ/ מכרז פומביא.ע. אל-עם יזמות בע"ממטווחיםרבעון 20203
                  3,510                                      07.80.02.533,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיאיר שרקיהרצאה בהשתלמות חברה חרדיתרבעון 20203
                  3,510                                      07.80.02.533,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאפרת נחום יזמות בע"מהרצאה בהשתלמות חברה חרדיתרבעון 20203
                  3,510                                      07.80.02.533,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשטרנבוך אריאלההרצאה בהשתלמות חברה חרדיתרבעון 20203
                  3,422                                      07.80.02.573,508מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחיםרבעון 20203



                  3,419                                      52.50.01.203,508מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחיםרבעון 20203
                  3,504                                      07.80.02.563,504הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפ. וייס בע,מסוללות לדוזימטררבעון 20203
                  3,500                                      07.80.02.563,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מהכנת זרים ועציציםרבעון 20203
                  3,500                                      07.80.02.563,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנגישות ישראלליווי מקצועי לר' חו' נגישותרבעון 20203
                  3,500                                      07.80.02.533,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןליאת לומברזו תיעוד השתלמותרבעון 20203
                  3,480                                      07.80.02.293,480הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיצוב עיסקי בע"מרכש תוכנות - POWTOON PRO  PLUSרבעון 20203
                  3,463                                      07.80.02.563,463הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחמד לחי מזון וציוד בעמשמפו לסוסרבעון 20203
                  3,452                                      07.80.02.563,452הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוידאוסטצב"ד למצלמותרבעון 20203
                  3,444                                      07.80.02.563,444הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ברוק בע"מ.ציוד מכשיר פוליגרף מתכלהרבעון 20203
                  3,426                                      07.80.02.573,405מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מריהוט עבור מכללה לשוטרים בית שמש אישור חשבותרבעון 20203
                  3,405                                      07.80.02.293,405הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןערן אולניקייעוץרבעון 20203
                  3,400                                      07.80.02.533,400מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "שי משפחות שכולותרבעון 20203
                  3,400                                      07.80.02.383,400מח/ מכרז חשכ"לפוליסיטי בע"מתשלום משתנה רבעון -2 - פוליסיטי רבעון 20203
                  1,900                                      07.80.02.293,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפארק אריאל שרון בע"מפעילותרבעון 20203
                  3,393                                      07.80.02.293,393הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןענת פרייבךייעוץ ארגונירבעון 20203
                  3,393                                      07.80.02.293,393הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןירון בלומנטלפיתוח מפקדיםרבעון 20203
                  3,393                                      07.80.02.293,393הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגליה כהן רוזנברגפיתוח מפקדיםרבעון 20203
                  3,393                                      07.80.02.293,393הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסימה מירוםפיתוח מפקדיםרבעון 20203
                  3,407                                      07.80.02.563,390פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגב הר גילהרבעון 20203
                  3,387                                      52.50.01.203,387מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהמג"ב מרכז פריסת קבערבעון 20203
                  3,381                                      07.80.02.293,381הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנעמה גולדברג ויילסופרויז'ןרבעון 20203
                  3,381                                      07.80.02.293,381הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרוני ברזוןסופרויז'ןרבעון 20203
                  3,381                                      07.80.02.293,381הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןליאורה בר נתןסופרויז'ןרבעון 20203
                  3,381                                      07.80.02.293,381הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגדעון יצחקיסופרויז'ןרבעון 20203
                  3,381                                      07.80.02.573,381הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןורטל אף.סי.אס בע"מעכבר טיפוסרבעון 20203
                  3,381                                      07.80.02.293,381הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןד"ר לימור שגיאסופרויז'ןרבעון 20203
                  3,375                                      07.80.02.573,375הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממתקי עמי חיים בע"משי מצטיינים מחוזרבעון 20203
                  3,250                                      52.50.01.203,368מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20203
                  3,367                                      07.80.02.093,367מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיהחלפת דלת תקולה תחנת בת יםרבעון 20203
                  3,350                                      07.80.02.563,335פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהחלפת מערכצ אינטרקום במודיעין מחוז תרבעון 20203
                  3,335                                      07.80.02.563,335הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"ממתקן מתחלףרבעון 20203
                  3,315                                      07.80.02.573,315מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד מחשוברבעון 20203
                  3,130                                      07.80.02.093,305מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן תקול מתקן גבעוןרבעון 20203
                  3,238                                      07.80.02.573,301מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב נייד מסך מגערבעון 20203
                  3,186                                      07.80.02.133,300מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכב עבור אבטחהרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.563,299פו/ פטור ועדהדי.בי.אס. שירותי לוויןשירותי לווין  YESרבעון 20203
                  3,110                                      07.80.02.963,299מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכב מערך אווירי - קורונהרבעון 20203
                  3,276                                      07.80.02.573,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"ממחזיק תג קפיצירבעון 20203
                  3,276                                      52.50.01.203,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרמשן שירותים השקעות בע"מהובלה - פריסה יח' מאוררבעון 20203
                  3,276                                      07.80.02.293,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניסים קונקימיון והערכהרבעון 20203
                  3,276                                      07.80.02.563,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאפי פרינט בע"מהפקת פנקסיםרבעון 20203
                  3,276                                      07.80.02.573,276מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מציוד הדרכה - תחנת רמלהרבעון 20203
                  3,276                                      07.80.02.573,276מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכש מחסן גינהרבעון 20203
                  3,276                                      07.80.02.093,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמיכאל הרצל ובניו בע"מפינוי פסולת בבסיס בה"ד מג"רבעון 20203
                  3,240                                      07.80.02.573,240מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20203
                  3,240                                      07.80.02.573,240מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20203
                  3,240                                      07.80.02.563,240מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20203
                  3,218                                      07.80.02.573,218מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20203
                  3,218                                      07.80.02.563,218הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאשר איל - טמבור הצומתשכפול מפתחותרבעון 20203
                  3,200                                      07.80.02.043,200פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמציוד מיגון רכיבה - מדור כשירויות אהרבעון 20203
                  3,200                                      07.80.02.563,200מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20203
                  3,198                                      52.50.01.203,198מפ/ מכרז פומבימלאכת חושבמזוזות לפרוייקטי בינוירבעון 20203
                  3,195                                      07.80.02.133,196מפ/ מכרז פומביא.ד. גרינשטיין בע"מפחיות ריח לרכברבעון 20203
                     -                                      07.80.02.563,180מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשואבי אבק וגרניקרבעון 20203
                  3,150                                      07.80.02.563,150הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהושילוט למחסומי קורונהרבעון 20203
                  3,107                                      07.80.02.563,095פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגב מכבים רעותרבעון 20203
                  3,083                                      07.80.02.553,083הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרדלר בעמשינוי מתקן מדפסתרבעון 20203
                  3,071                                      07.80.02.573,071מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מדיסק און קירבעון 20203
                  3,042                                      07.80.02.573,042הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעל ארגזים (סי הובלות)- עזרא סימוןשירותי הובלהרבעון 20203
                  3,042                                      07.80.02.563,042הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית המפתח- אשר אבנרשכפול מפתח את"ן 2020רבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.573,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסר מוצרי פרסוםתשורותרבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאינטרפלורה ישראל בע"מגלגלי אבל את"ן 2020רבעון 20203
                  2,947                                      07.80.02.963,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20203
                  2,894                                      07.80.02.573,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.093,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןעבודות החלפת צנרת למזגנים קיימים בבסיסי עוטף ירושלרבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.573,000מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"משי מתגייסים   אה"ד + מכללה לאומיתרבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמק-טקחומרים מתכליםרבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסטוק  הסלולרחומרים מתכליםרבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאברסט פרו בע"מחולצות עבור מתפארבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרינטלנד בע"מחומרים מתכליםרבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.293,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעמירם קולומבוסשירותי רו"חרבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסלברייטחומרים מתכליםרבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעמיסל - עמית תעשיות בע"מחומרים מתכליםרבעון 20203
                  2,589                                      07.80.02.133,000מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםרכישה ואחזקת מכונת שטיפהרבעון 20203
                  2,925                                      07.80.02.293,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןים בדור בע"מפעילותרבעון 20203
                  2,000                                      07.80.02.293,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז פרס לשלוםסדנארבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזלטוב ולנטינה- טלמון טלמודהחומרים מתכליםרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.293,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדיר שוורץהרצאהרבעון 20203
                  2,973                                      07.80.02.093,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןב.ג.אילנית שערים ואלמהחזרת כשירות שער קונזולי כפר סבארבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.293,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהחברה העירונית "גוונים אריאל" בע"מסדנאותרבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמרכז הבינתרבותי לירושליםפיתוח תוצר למידה מתוקשבתרבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסלברייטחומרים מתכליםרבעון 20203
                  2,951                                      07.80.02.563,000מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלטי לוקובונדרבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרינטלנד בע"מחומרים מתכליםרבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאיה בן סעדוןייעוץ כניסה לתפקיד - סמתחרבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.293,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמטיקס פיינטבול בע"מהשתלמותרבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.293,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמדפיסים בע"ממוסטרים למטרותרבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.093,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפ.א.ב. ייצור וייבואערכת מטרות לאימוןרבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.293,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמולאייב גדעון ( אלוף ספורט )חולצת ספורט מודפסת- אימון בהובלת המפקדרבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסנרטייג דליה - צמחי אדווהזרי פרחיםרבעון 20203
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוקסוסתוספי מזון ומדחומיםרבעון 20203
                  2,999                                      07.80.02.562,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסייף טי כספות ופתרונות מיגון \טנדלרכספת לחומרים מסווגיםרבעון 20203
                  2,995                                      07.80.02.572,995מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורותרבעון 20203



                  2,995                                      07.80.02.562,995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתאר אידיאל קונספטססיוע לפרויקט פרסונהרבעון 20203
                  2,995                                      07.80.02.572,995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחב המשקם דרוםתיקוןרבעון 20203
                  2,993                                      07.80.02.572,993מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות עבור פורשיםרבעון 20203
                  2,984                                      07.80.02.562,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסי די פלוסעטיפת דיסקים את"ן 2020רבעון 20203
                  2,984                                      07.80.02.572,984מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדרים למקבלי דרגותרבעון 20203
                  2,984                                      07.80.02.562,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגומיאן מוצרי גומי בעמגומיות לרומ"חרבעון 20203
                  2,984                                      07.80.02.572,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספייס אמונים בע"מיום עיוןרבעון 20203
                  2,984                                      07.80.02.292,984מפ/ מכרז פומביגרף ד.ס. הדפסות משיאלבדרבעון 20203
                  2,980                                      07.80.02.562,980הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספורט אטרקשןחבל טיפוסרבעון 20203
                  2,973                                      07.80.02.562,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלקסמור מסחר בע"ממד טווח לייזררבעון 20203
                  2,955                                      07.80.02.092,964מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן תקול עבור אמ"רבעון 20203
                  2,955                                      07.80.02.092,964מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן תקול לטכנולוגיות מלמרבעון 20203
                  2,955                                      07.80.02.092,964מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן תקול לרעמ"ן מחוז צפוןרבעון 20203
                  2,958                                      07.80.02.092,964מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן לחדר תקשורתרבעון 20203
                  2,955                                      07.80.02.092,964מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן תקול מחוז צפוןרבעון 20203
                  2,958                                      07.80.02.092,964מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן תקול - בסיס מגרבעון 20203
                  2,958                                      07.80.02.562,958הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתים נטקוםרכש סוללותרבעון 20203
                  2,934                                      07.80.02.092,955מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהתקנות ותיקונים בתחנות המחוז הצפונירבעון 20203
                  2,955                                      07.80.02.292,955הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוסטרו חייםפאצ'יםרבעון 20203
                  2,937                                      07.80.02.562,937הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מדגליםרבעון 20203
                  2,793                                      07.80.02.572,929מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותממד"הרבעון 20203
                  2,925                                      07.80.02.572,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאולימפוס הובלות- דורון וגיאשירותי הובלהרבעון 20203
                  2,925                                      07.80.02.292,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלגלות את ישראל - צביקה ברנשטייןפעילותרבעון 20203
                  2,925                                      07.80.02.092,925מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מבדיקת מהנדס עבור בדיקת תקינות במתקן אימונים בחרישרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.532,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז המרצים לישראל בע"מהרצאה בהשתלמות חרדיםרבעון 20203
                  2,925                                      07.80.02.292,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזיו גלעדסדנאותרבעון 20203
                  2,757                                      07.80.02.562,913הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסנטיק ישראל בע"ממערכת שידוררבעון 20203
                  2,902                                      07.80.02.572,902מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדריםרבעון 20203
                  2,891                                      07.80.02.562,902מפ/ מכרז פומביאוסטרו חייםפצ'רבעון 20203
                  2,902                                      07.80.02.562,902מפ/ מכרז פומביאגם 2000כריכותרבעון 20203
                  2,900                                      07.80.02.562,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיהוד מונוסון**קורס תכנותרבעון 20203
                  2,890                                      07.80.02.292,890הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוהד אבירם- אוטוסינתזהסופרויז'ןרבעון 20203
                  2,890                                      07.80.02.572,890הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרחמים מאיר- סאני אלקטריקמכונת כביסה לבח"מ צפוןרבעון 20203
                  2,880                                      07.80.02.292,880הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדניאלה רפאליעריכה לשונית - בית מורשתרבעון 20203
                  2,875                                      07.80.02.962,875מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כ"ר קורונה מחוז צפוןרבעון 20203
                  2,660                                      07.80.02.572,875מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20203
                  2,867                                      07.80.02.572,867מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדריםרבעון 20203
                  2,867                                      07.80.02.532,867הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדורון משההרצאהרבעון 20203
                  2,752                                      07.80.02.562,842מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20203
                  2,809                                      07.80.02.562,809הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארליך מעבדות בע"ממצלמהרבעון 20203
                  2,820                                      07.80.02.562,808פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחזוקה ובלאי של מצלמה מרחב דןרבעון 20203
                  2,808                                      07.80.02.562,808הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהופמן שרהעריכה לשוניתרבעון 20203
                  2,808                                      07.80.02.562,808הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיזנברג מלך ובניו בע"ממנעולים לעגלותרבעון 20203
                  2,808                                      07.80.02.292,808הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטופ שיא שרותי יעוץשדרוג תוכנהרבעון 20203
                  2,808                                      07.80.02.572,808הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס דני (אלכתב דני)עבודות דפוסרבעון 20203
                  2,800                                      07.80.02.292,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחומוס אליהו אשתאולארוחהרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.292,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןק.ש.מ. שיווק ונופשאירוח סדנהרבעון 20203
                  2,800                                      07.80.02.562,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשוט פתרונות בע"ממטרת אימון עבור יסמ כנרתרבעון 20203
                  2,800                                      07.80.02.572,800מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20203
                  2,799                                      52.50.01.202,799מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20203
                  2,791                                      52.50.01.202,791מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"ממנהלת אכיפה קורונהרבעון 20203
                  2,790                                      07.80.02.572,790הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרגאי דגלים וסמלים_בעמדגליםרבעון 20203
                  2,785                                      07.80.02.092,787מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מהתקנת קו תלת פאזי וקופסא תעשייתית תחנת יבנהרבעון 20203
                  2,785                                      07.80.02.572,785מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגריסותרבעון 20203
                  2,555                                      07.80.02.962,763מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"ממסכיםרבעון 20203
                  2,742                                      07.80.02.572,754מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםפרוייקט מבט ירושליםרבעון 20203
                  2,671                                      52.50.01.202,750מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20203
                  2,750                                      07.80.02.572,750מפ/ מכרז פומביאגם 2000כריכה לתעודה עבור סבב מינוי סנצרבעון 20203
                  2,744                                      07.80.02.092,744מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרתכתרבעון 20203
                  2,738                                      07.80.02.572,738הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ע.ל בע"מציוד הדרכה - תחנת רמלהרבעון 20203
                  2,735                                      07.80.02.562,723פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת קודן בכניסה לחדר יסרבעון 20203
                  2,720                                      07.80.02.572,720הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלריה מור - איתח אליהומסגור תעודות למצטיינים -ממז מרכזרבעון 20203
                  2,715                                      52.50.01.202,715הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמרכז למיפוי ישראלתצלומי אויר - מועצה אזורית גזררבעון 20203
                  2,714                                      07.80.02.562,714הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסיטקוטק בע"מאזיקוני לאבטחת ארגזי תחמושתרבעון 20203
                  2,680                                      07.80.02.562,705הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצילומעתיק בעמתיקון מכונת צילוםרבעון 20203
                  2,703                                      07.80.02.572,703הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנהרבעון 20203
                  1,638                                      07.80.02.562,668הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעין דור מערכות 2009 בע"מבדיקת מנדף כימירבעון 20203
                  2,668                                      07.80.02.962,668הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםמדבקות נייררבעון 20203
                  2,667                                      07.80.02.562,667הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמיקרוטק ציוד וחומרים בע"מהחלפת דיסק למשוררבעון 20203
                  2,650                                      07.80.02.562,650הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכנימכונה ומייבש כביסהרבעון 20203
                  2,648                                      07.80.02.572,648הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןויסנס טכנולוגיות בע"ממכשיר NVRרבעון 20203
                  2,633                                      07.80.02.562,633הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןד.פ. המרכז הישראלי לשילוטהתקהת שילוט -משק גלגוליהרבעון 20203
                  2,632                                      07.80.02.562,633הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוידאוסטציוד בדיקה למומרבעון 20203
                  2,633                                      07.80.02.532,633הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מדגלרבעון 20203
                  2,633                                      07.80.02.092,633מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמהחלפת ממיר תדר שער קונזולירבעון 20203
                  2,633                                      07.80.02.292,633מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקרכש  צמידים בית מורשת - אגף ההדרכהרבעון 20203
                  2,638                                      07.80.02.572,630מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מאספקת והתקנת חייגן למערכת גילוי אשרבעון 20203
                  2,610                                      07.80.02.572,610הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאורוות הברון מרכז תיירות בע"מארוחה בסיור מורשתרבעון 20203
                  2,394                                      07.80.02.562,600מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.292,574הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיורם ריאטיהרצאהרבעון 20203
                  2,574                                      52.50.01.202,574הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוהב ציון בע"מתחנת גליל מערבי כפר יאסיףרבעון 20203
                  2,448                                      07.80.02.572,558מח/ מכרז חשכ"לזיפקום תקשורת בע"ממחשוברבעון 20203
                  2,548                                      07.80.02.292,548מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורספריםרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.612,523מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה סידרבעון 20203
                  2,501                                      07.80.02.092,501מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמהחלפת בוכנה שער דו כנפי תחנת ררבעון 20203
                  2,500                                      07.80.02.092,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןשכפול מפתחות ותיקוני מנעוליםרבעון 20203
                  2,500                                      07.80.02.292,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקליימן קינן רותהסדנת ספ"כ את"לרבעון 20203
                  2,500                                      07.80.02.572,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלעד צפניסדנא נערי מילהרבעון 20203
                  2,500                                      07.80.02.572,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלחכים - הדפסה והוצאה לאור בע"משילוט הכוונה מרחב כנרתרבעון 20203
                  2,487                                      07.80.02.562,499הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוויקו פתרונות בע"מהנגשת מסמכים לעוורים וכבדי ראיהרבעון 20203
                  2,496                                      07.80.02.572,496מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורספרים ממז מרכזרבעון 20203
                  2,457                                      07.80.02.572,457הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאחיקם חסוןתשורהרבעון 20203
                  2,457                                      07.80.02.572,457מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכותרבעון 20203



                  2,434                                      07.80.02.572,434הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוקיי-איי או טי בע"מרכש תוכנהרבעון 20203
                  2,434                                      07.80.02.572,434מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד היקפי למחשביםרבעון 20203
                  2,430                                      07.80.02.572,430הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאסף אספרסו בר בע"מ -קפיתכלכלה במסגרת סיור ערכיםרבעון 20203
                  2,428                                      07.80.02.552,428הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ב. פתרונות שינועתיקון מלגזהרבעון 20203
                  2,417                                      07.80.02.572,417מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממתקני מים תחנות מחוז מרכזרבעון 20203
                  2,408                                      07.80.02.572,408מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורות - ממז מרכזרבעון 20203
                  2,408                                      07.80.02.132,408מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהתחזוקה שוטפת כלי רכב מחוז חוףרבעון 20203
                  2,253                                      07.80.02.572,403מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכיםרבעון 20203
                  2,231                                      07.80.02.572,403מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכי מחשברבעון 20203
                  2,239                                      07.80.02.962,403מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכי מחשברבעון 20203
                  2,400                                      07.80.02.562,400מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורהרבעון 20203
                  2,322                                      07.80.02.562,400מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20203
                  2,400                                      07.80.02.042,400מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oסל לוחם את"ן 2020רבעון 20203
                  2,400                                      07.80.02.042,400מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oוואוצ'ר ספורט - מחוז חוףרבעון 20203
                  2,400                                      07.80.02.042,400מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oוואצ'ר ספורט מחוז מרכזרבעון 20203
                  2,399                                      52.50.01.202,399מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסה מנהלת קורונהרבעון 20203
                  2,399                                      07.80.02.562,399מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסה גדולהרבעון 20203
                  2,399                                      07.80.02.562,399הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדלתא יעוץ והדרכות בע"מכפפותרבעון 20203
                  2,399                                      07.80.02.572,399מפ/ מכרז פומביד"ר בלוך את אינג' סוקלבדיקת קונסטרוקטור למצלמה בטייבהרבעון 20203
                  2,387                                      07.80.02.042,387הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוסטרו חייםתפירה לסרבלי טייסרבעון 20203
                  1,799                                      07.80.02.572,387הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמצפה ענבה בע"ממסיבת פרידה מפורשת סנצ בלה גלינברגרבעון 20203
                  2,375                                      07.80.02.562,375הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשלטי המעצב(מומי)שלטיםרבעון 20203
                  2,359                                      52.50.01.202,359מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםשירותי יעוץ ותכנון תחנת בית שמשרבעון 20203
                  2,350                                      07.80.02.292,350הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאפרת ויסמןתשורהרבעון 20203
                  2,000                                      07.80.02.032,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברוך דור ועד ביתרבעון 20203
                  2,340                                      07.80.02.562,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"משמשייה פלוס בסיסרבעון 20203
                  2,301                                      07.80.02.572,340מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)תעודות למצטיינים -ממ"ר שרוןרבעון 20203
                  2,340                                      07.80.02.292,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשפן הסלע בע"מסדנאותרבעון 20203
                  2,340                                      52.50.01.202,340מפ/ מכרז פומביגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מתיק מידע להיתר חריגות בנייהרבעון 20203
                  2,340                                      52.50.01.202,340מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכישולחן+כיסא מבטון תחנת שכונותרבעון 20203
                  2,326                                      07.80.02.562,326מפ/ מכרז פומביגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מהזמנת מגבר כריזה ורמקולים לאופנוע יםרבעון 20203
                  2,310                                      07.80.02.572,310מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מכרטיסים חכמיםרבעון 20203
                  2,300                                      07.80.02.572,300הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז פרס לשלוםיום ערכיםרבעון 20203
                  2,060                                      52.50.01.202,300מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20203
                  2,291                                      07.80.02.092,291הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבלוק אמריקה בע"מתיקון בלוקים שנשברו בקיר קיים בחומה בכניסה לבהרבעון 20203
                  2,287                                      07.80.02.572,287הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מכרטיס חכםרבעון 20203
                  2,282                                      07.80.02.272,282מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מתיקון מזגנים - נזקי סופהרבעון 20203
                  2,282                                      07.80.02.572,282הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלסיכהרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.562,281הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרפוס פרינטפלאיירים תלוי דלת סגר קורונהרבעון 20203
                  2,276                                      07.80.02.562,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגולדמן יבוא בלעדי בע"מהזמנת נעלי בטיחותרבעון 20203
                  2,256                                      52.50.01.202,256מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותמשמר אילון היתר יביל יח' אוויריתרבעון 20203
                  1,889                                      07.80.02.572,249הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרסום דנגורהדפסות לתחנהרבעון 20203
                  2,246                                      07.80.02.092,246הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכניקה שרות-יוסיתיקון גנרטורים מחוז ת"ארבעון 20203
                  2,227                                      07.80.02.092,234מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור מרחב איילוןרבעון 20203
                  2,199                                      07.80.02.562,223מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלטים מחוז מרכזרבעון 20203
                  2,223                                      07.80.02.562,223הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"מרכש גזיבו את"ן 2020רבעון 20203
                  2,220                                      07.80.02.562,220הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאנטנות רצון בע"מאביזרים נלוויםרבעון 20203
                  2,217                                      07.80.02.572,217מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממתקני מיםרבעון 20203
                  2,217                                      07.80.02.572,217מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"מרכש בר מים קרים - מתקן נעוריםרבעון 20203
                  2,217                                      07.80.02.572,217מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממיכשירי מים -תחנת פ"תרבעון 20203
                  2,214                                      07.80.02.092,214מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיתיקון רצפה שאינה בטיחותית במטארבעון 20203
                  2,211                                      07.80.02.562,211הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמרכז מרכבי נוע בעמכיסוי שמשונית לעגלת חומ"סרבעון 20203
                  2,200                                      07.80.02.092,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשתלת בית חי בע"מעבודת גינוןרבעון 20203
                  2,045                                      52.50.01.202,198מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסכי מחשברבעון 20203
                  2,176                                      07.80.02.572,176הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצוות לעניין הובלותשינוע מרחב שפלה לתחנת מודיעיןרבעון 20203
                  2,176                                      07.80.02.562,176מפ/ מכרז פומביאוסטרו חייםתג יחידהרבעון 20203
                  2,172                                      07.80.02.562,172הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסברס מרכז שטח ישראלימפת סימון שבילים ליח"צרבעון 20203
                  2,165                                      07.80.02.132,165מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמעינית לצמכונת שטיפהרבעון 20203
                  2,165                                      07.80.02.092,165הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאור אדומים לשיש וגרניטהחלפת שיש שבור בבסיס יהודאירבעון 20203
                  2,160                                      07.80.02.572,160מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20203
                  2,150                                      07.80.02.572,150הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מעציצים לראש השנהרבעון 20203
                  1,952                                      52.50.01.202,150מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20203
                  2,152                                      07.80.02.562,144פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהחלפת תמ"ס מדרון יפורבעון 20203
                  2,120                                      07.80.02.132,120מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהתחזוקה שוטפת כלי רכב מחוז חוףרבעון 20203
                  2,120                                      07.80.02.132,120מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשואבי אבקרבעון 20203
                  2,112                                      07.80.02.092,112מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכש כלי עבודה עבור בסיס אבו דיס לצורך גיזום עצים ורבעון 20203
                  2,120                                      07.80.02.562,110פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת שרת תל אביברבעון 20203
                  2,106                                      07.80.02.092,106מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהחלפת 4 משאבות תקולות ממדרבעון 20203
                  2,106                                      07.80.02.562,106הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מכרטיסיםרבעון 20203
                  2,106                                      07.80.02.532,106הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקו לקו הפקותהרצאה בהשתלמות חברה חרדיתרבעון 20203
                  2,106                                      07.80.02.572,106מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.562,101הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלאנטרקוט בע"מאירוע פרידה מפורשיםרבעון 20203
                  2,100                                      07.80.02.532,100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.מ. כלי נשיפה בע"מעלים לכלי נגינהרבעון 20203
                  2,100                                      07.80.02.572,100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשלמה מועלםתיקון ספר תורהרבעון 20203
                  1,967                                      07.80.02.512,094מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשבים פרוייקט שיפוץ מבנה תחנת שלםרבעון 20203
                  2,091                                      07.80.02.552,091פו/ פטור ועדהקשר ימי בע"מחלקי חילוף למנועי ימההרבעון 20203
                  1,955                                      07.80.02.572,082מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנהרבעון 20203
                  2,080                                      07.80.02.572,080מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "תשורות מקבלי דרגות מחוז חוףרבעון 20203
                  2,071                                      07.80.02.562,071מפ/ מכרז פומבישוגוןתיק למהנדסרבעון 20203
                  2,081                                      07.80.02.572,064מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןציוד משרדירבעון 20203
                  2,059                                      07.80.02.562,059הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאזני שקל-ק. בית קשתמשקל אלקטרונירבעון 20203
                  2,052                                      07.80.02.092,058מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן תקול עבור בסיס אבו דיסרבעון 20203
                  2,052                                      07.80.02.092,058מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש והחלפת מזגן ישן ותקול למטה מגרבעון 20203
                  2,052                                      07.80.02.092,058מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור חדר תקשורת חבלה שפלהרבעון 20203
                  2,052                                      07.80.02.092,058מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ רכש והחלפת מזגן ישן ותקול עבור בסיס מטה מגרבעון 20203
                     252                                      07.80.02.572,050מפ/ מכרז פומביאוויקס בע"מבודק מוסמך לקולטי אוויררבעון 20203
                  2,048                                      07.80.02.572,048מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורותרבעון 20203
                  2,048                                      07.80.02.562,048הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהיפרטרוניקס בע"ממכשיר מדידהרבעון 20203
                  2,048                                      07.80.02.292,048הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסילבר שדוו' אדבנסד סיקמפתח איפוס לנשקרבעון 20203
                  2,017                                      07.80.02.092,018מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון שער קונזולי כפר קאסםרבעון 20203
                  2,000                                      07.80.02.512,000מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהתקנות ותיקונים בתחנות המחוז הצפונירבעון 20203
                  2,000                                      07.80.02.572,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניין מוצרי צריכה בע"מגזיבו ליס"מרבעון 20203
                  2,000                                      07.80.02.092,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמראות אור קריסטלהחלפת בלאי מראהרבעון 20203



                  2,000                                      07.80.02.572,000מפ/ מכרז פומביאברסט פרו בע"מתשורות ימ"ר מרכזרבעון 20203
                  2,000                                      07.80.02.092,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשתלת קסם הטבע בע"מעבודת גינוןרבעון 20203
                  1,792                                      07.80.02.562,000מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווחים מתנדביםרבעון 20203
                  2,000                                      07.80.02.562,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעידן מחשביםיום ליווי צוות צילוםרבעון 20203
                  2,000                                      07.80.02.562,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"מתיקון מדפסותרבעון 20203
                  1,998                                      07.80.02.091,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשתלת סלונר בע"מתחזוקת גינוןרבעון 20203
                  1,992                                      07.80.02.571,992הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאגרי תוכנה בע"מרכש תוכנות  ZOOM  PROרבעון 20203
                  1,989                                      07.80.02.571,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקליין רוני ו/או אסתרהרצאהרבעון 20203
                  1,989                                      07.80.02.561,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.כהן אלקטרוניקהסוללות ליתיוםרבעון 20203
                  1,989                                      07.80.02.291,989מפ/ מכרז פומביתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון מסילת ריצהרבעון 20203
                     683                                      07.80.02.091,989מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והתקנת מזגנים ישנים בתחנת צפת רבעון 20203
                  1,989                                      07.80.02.091,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשתלות אייל אחים לוי בע"מציוד גינון, תחזוקה משמר איילוןרבעון 20203
                  1,967                                      07.80.02.571,967הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מלוח כתיבה אלקטרונירבעון 20203
                  1,966                                      07.80.02.561,966הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחי הפצה בע"ממשחה לניקוי ידייםרבעון 20203
                  1,950                                      07.80.02.561,950הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלומה ים (1993) בע"מהשכרת ספינת מפרש לקורס הדרכה שיטור ימירבעון 20203
                  1,947                                      07.80.02.571,947מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורות לפורשים ומועבריםרבעון 20203
                  1,945                                      07.80.02.091,945מפ/ מכרז פומבייעקב מליח חי בע"מעבודות תחזוקה משמר איילוןרבעון 20203
                  1,942                                      07.80.02.091,942הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמיר חברה להנדסה וסחרהשכרת במת הרמה עבור תיקון קצר חשמלי בעמוד תאורה ערבעון 20203
                  1,717                                      52.50.01.201,942מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממסכים קעוריםרבעון 20203
                  1,933                                      07.80.02.571,918מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןבלאי ריהוט מרחב כנרת מצ"ב דורבעון 20203
                  1,876                                      07.80.02.091,881מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש והחלפת מזגן ישן ותקול עבור בסיס בית נטופהרבעון 20203
                  1,876                                      07.80.02.091,881מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן תקול עבור תחנת מסוביםרבעון 20203
                  1,872                                      07.80.02.291,872הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מתעודות מנהלי מטווחרבעון 20203
                  1,872                                      07.80.02.571,872הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאורלי כהן גפןסדנת העצמהרבעון 20203
                  1,854                                      07.80.02.561,854הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיו די אס אינטרנשיונל בעתיקון עגלת משטחיםרבעון 20203
                  1,850                                      07.80.02.571,850מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויזרים מתוקיםרבעון 20203
                  1,850                                      52.50.01.201,850מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20203
                  1,849                                      07.80.02.551,849הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמערכות בטיחות ג.י בע"מהשתלמות עבודה בגובהרבעון 20203
                  1,825                                      07.80.02.571,825מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מKVMרבעון 20203
                  1,825                                      07.80.02.091,825הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטוטולט ישראל בע"מתיקון מושבי אסלהרבעון 20203
                  1,823                                      07.80.02.091,823מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכישת סולם אלומניום - ימ"ר תרבעון 20203
                  1,821                                      07.80.02.291,821הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדניאלה רפאליבית מורשת - עריכה לשוניתרבעון 20203
                  1,815                                      07.80.02.551,815הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי וי קום בע"מרכש תוכנהרבעון 20203
                  1,814                                      07.80.02.561,814הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןד.פ. המרכז הישראלי לשילוטהחלפת שילוט -מש"ק צור יצחקרבעון 20203
                  1,814                                      07.80.02.561,814הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרובוקס בע"מארגזרבעון 20203
                  1,790                                      07.80.02.091,790מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמשחזהרבעון 20203
                  1,790                                      07.80.02.561,790מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.571,790הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלאנטרקוט בע"מארוחה  במסגרת יום ערכיםרבעון 20203
                  1,765                                      07.80.02.091,760מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מצילום תרמוגרפי בתחנות מחוז שרבעון 20203
                     880                                      07.80.02.561,760הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהקרבינה וטבעת למפתח לכנת נשקרבעון 20203
                  1,755                                      07.80.02.091,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן יורם /אילנההדברה במרחב גלילרבעון 20203
                  1,755                                      07.80.02.561,755מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מדיסקים לבוחנים - את"ן 2020רבעון 20203
                  1,755                                      07.80.02.561,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלבטח הנדסה ובטיחותבדיקת קונסטרוקציה למתקן הרמהרבעון 20203
                  1,755                                      07.80.02.561,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א.א. לבטחון (1996)בעמחומרי גלםרבעון 20203
                  1,170                                      07.80.02.531,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדורית ברקהרצאה בהשתלמות חרדיםרבעון 20203
                  1,755                                      07.80.02.561,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכון התקנים הישראליבקרת איכות סרבליםרבעון 20203
                  1,755                                      07.80.02.561,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון מכשיר כושררבעון 20203
                  1,712                                      07.80.02.571,754מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשב נייחרבעון 20203
                  1,706                                      07.80.02.571,754מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשברבעון 20203
                  1,686                                      07.80.02.571,754מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשב נייחרבעון 20203
                  1,709                                      07.80.02.571,754מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשברבעון 20203
                  1,713                                      07.80.02.511,754מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשב נייחרבעון 20203
                  1,750                                      07.80.02.571,750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוזמות חינוך ימין אורדספררבעון 20203
                  1,743                                      07.80.02.571,743הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןב.מ.ט. בין-מרקטינג בעמערכות לבדיקת סמיםרבעון 20203
                  1,677                                      07.80.02.561,735פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגב אבו דיסרבעון 20203
                  1,732                                      07.80.02.561,732מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות למצטיינים - משקים מחוז מרכזרבעון 20203
                  1,728                                      07.80.02.561,728מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מרכש למדפסת כרטיסיםרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.131,725מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםתחזוקהרבעון 20203
                  1,710                                      07.80.02.571,710הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאורוות הברון מרכז תיירות בע"מארוחה בסיור מורשתרבעון 20203
                  1,710                                      07.80.02.571,710הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמסעדת מאמא קוקהארוחה בסיור מורשתרבעון 20203
                  1,704                                      07.80.02.091,704מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודה תחנת יבנהרבעון 20203
                  1,362                                      07.80.02.571,702הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגו אפ יעוץ ואסטרטגיה בע"משעות ייעוץרבעון 20203
                  1,700                                      07.80.02.091,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמ.די.בי. אחים מלולפינוי פסולתרבעון 20203
                  1,700                                      07.80.02.571,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמגנדהארוחה בסיור מורשתרבעון 20203
                  1,700                                      07.80.02.571,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרטטוי קפה מסעדה - חיים אברג'ילארוחה בסיור מורשתרבעון 20203
                  1,700                                      07.80.02.571,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורה עבור דרגותרבעון 20203
                  1,685                                      07.80.02.571,685הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרונבי את ברקוביץ סחר בע"מדיסק אוןקי את"ן 2020רבעון 20203
                  1,685                                      07.80.02.571,685הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצחובויהדפסת פאצ'ים ליס"מרבעון 20203
                  1,690                                      07.80.02.571,677מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט משרדי - תחנת לודרבעון 20203
                  1,493                                      07.80.02.561,675מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20203
                  1,652                                      52.50.01.201,652מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20203
                  1,650                                      07.80.02.561,650הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצוללת צהובהחדר חזרותרבעון 20203
                  1,650                                      07.80.02.561,650הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מתיקון מדפסת כרטיסים את"ן רבעון 20203
                  1,643                                      07.80.02.561,643מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהציוד טכנולוגיות - את"ן 2020רבעון 20203
                  1,638                                      07.80.02.091,638מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהעתקת מעבה למזגן אשר מהווה סכנה מחוז יםרבעון 20203
                  1,638                                      07.80.02.561,638הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטבת בריאות וגהותבדיקות קרינה אלקטרומגנטירבעון 20203
                  1,638                                      07.80.02.561,638הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטבת בריאות וגהותבדיקות קרינה אלקטרומגנטירבעון 20203
                  1,633                                      07.80.02.571,633מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20203
                  1,608                                      07.80.02.131,625מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כ"ררבעון 20203
                  1,609                                      07.80.02.571,609מפ/ מכרז פומביאגם 2000רכש פולדריםרבעון 20203
                  1,600                                      07.80.02.571,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספיישל קופי ניהול מסעדות בע"מארוחה בסיור מורשתרבעון 20203
                  1,600                                      07.80.02.571,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסר מוצרי פרסוםתשורותרבעון 20203
                  1,597                                      07.80.02.571,597הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחים להענקת דרגות ומינוייםרבעון 20203
                  1,597                                      07.80.02.561,597מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש מבצעי עבור פעילות שוטפת של קציני השירותרבעון 20203
                  1,543                                      07.80.02.571,591הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניצני מזון מסעדת נויהפרידה מפורשרבעון 20203
                  1,591                                      07.80.02.571,591מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורות לעוזביםרבעון 20203
                  1,580                                      07.80.02.091,580מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהתקנת משאבת מים לניקוזרבעון 20203
                  1,580                                      07.80.02.561,580הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטפולדריםרבעון 20203
                  1,580                                      07.80.02.571,580הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטורנובסקי בעמהדפסת כרטיסי ברכהרבעון 20203
                  1,579                                      07.80.02.571,580מפ/ מכרז פומביוידאוסטכרטיס זיכרוןרבעון 20203
                  1,568                                      07.80.02.571,568הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"ממקרר לרכברבעון 20203
                  1,556                                      07.80.02.561,556מש/ מכרז שב"סמצג בע"מרכש מגרסה ללשכת מת"ח נוף הגלילרבעון 20203
                  1,556                                      07.80.02.561,556מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסהרבעון 20203



                  1,556                                      07.80.02.291,556מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסהרבעון 20203
                  1,556                                      07.80.02.561,556מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסה בינוניתרבעון 20203
                  1,534                                      07.80.02.571,534מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מממתגיםרבעון 20203
                  1,533                                      52.50.01.201,533מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלהיתר יביל מחוז מרכזרבעון 20203
                  1,530                                      07.80.02.571,530הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגריל בר - ערן נסיםארוחה בביקור באתר מורשתרבעון 20203
                  1,529                                      07.80.02.531,529הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמדטכניקה בעמתיקון מכשיר רפואירבעון 20203
                  1,528                                      07.80.02.551,528מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודה וחומרים ציוד עבור יחרבעון 20203
                  1,521                                      07.80.02.571,521הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסנו פרופשיונל בע"מקומקוםרבעון 20203
                  1,521                                      07.80.02.571,521הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאספרנסה כריסטינה מריאלפרחים ליולדתרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.291,521מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורהרבעון 20203
                  1,518                                      07.80.02.511,518מח/ מכרז חשכ"לטלקוד מחשבים בע"ממקרניםרבעון 20203
                  1,518                                      52.50.01.201,518מח/ מכרז חשכ"לטלקוד מחשבים בע"ממקרניםרבעון 20203
                  1,509                                      07.80.02.131,509מפ/ מכרז פומביאוויקס בע"מבדיקה לקולטי אוויררבעון 20203
                  1,507                                      07.80.02.561,507הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספיר ספרינט בע"מרכש מדבקות לדיסקים ודיו למדפסת דיסקיםרבעון 20203
                  1,500                                      07.80.02.571,500מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורותרבעון 20203
                     165                                      07.80.02.511,500מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסות סיגנט מטארבעון 20203
                  1,200                                      07.80.02.561,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז פרס לשלוםסיור מורשתרבעון 20203
                  1,500                                      07.80.02.091,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.קרמר דוד בעמעבודות זגגות - זכוכיותרבעון 20203
                  1,500                                      07.80.02.291,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגיל עמיתמיון והערכהרבעון 20203
                  1,500                                      07.80.02.571,500מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורהרבעון 20203
                  1,500                                      07.80.02.571,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארכה בע"מאספקת חומרי חשמל מתכליםרבעון 20203
                  1,500                                      07.80.02.291,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארבע מנות - שותפות מוגבלתארוחהרבעון 20203
                  1,490                                      07.80.02.571,490הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהקרן למורשת הכותל המערבביקור באתר מורשתרבעון 20203
                  1,476                                      07.80.02.571,476מח/ מכרז חשכ"לפרינטר סנטר בע"ממזפסותרבעון 20203
                  1,463                                      07.80.02.561,463הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרום אפ.גי.פי. יבוא ושיאבוקת זיכרוןרבעון 20203
                  1,463                                      07.80.02.531,463מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדרים - חניכי פו"מ 100רבעון 20203
                     -                                      07.80.02.571,463מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסמל מרחברבעון 20203
                     -                                      07.80.02.561,463מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסמל מרחברבעון 20203
                  1,463                                      07.80.02.571,463הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מכרטיסי קירבהרבעון 20203
                  1,447                                      07.80.02.561,457מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימיים - תחנת חדרהרבעון 20203
                  1,447                                      07.80.02.561,457מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימיים - תחנת חדרהרבעון 20203
                  1,449                                      07.80.02.561,457מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימיים - תחנת חדרהרבעון 20203
                  1,451                                      07.80.02.561,451הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספורט גום בע"מקונוסי תנועהרבעון 20203
                  1,332                                      07.80.02.571,442מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכי מחשברבעון 20203
                  1,452                                      07.80.02.571,439הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקנולטק בע"מתחקון אוהל חפ"קרבעון 20203
                  1,462                                      07.80.02.571,415מח/ מכרז חשכ"לגסטטנרטקמדפסתרבעון 20203
                  1,404                                      07.80.02.571,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצילומעתיק בעממכונת צילום עבור מג'דל כרוםרבעון 20203
                  1,404                                      07.80.02.561,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנופי אבי תובלהשרותי תובלהרבעון 20203
                  1,404                                      07.80.02.571,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשק מנופים אלגליהעתקת מכולה -תחנת לודרבעון 20203
                  1,404                                      07.80.02.561,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשכטרמן והים בע"מפיקוח מהנדס על עבודות פירוק מזח פגום שיטור ימי חוףרבעון 20203
                  1,389                                      07.80.02.561,404מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקותרבעון 20203
                  1,404                                      07.80.02.561,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכספות חצורכספת למבצעיםרבעון 20203
                  1,307                                      07.80.02.571,400מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20203
                  1,392                                      07.80.02.561,392הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמערכות בטיחות ג.י בע"מקסדות עבור מחלקת אבטחהרבעון 20203
                  1,269                                      07.80.02.571,382מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"ממסכיםרבעון 20203
                  1,369                                      07.80.02.091,369הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןונטה שיווק בעמהחלפת וונטה תקולה בימ"ר מחוז יםרבעון 20203
                  1,369                                      07.80.02.571,369הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצחובויסיכות דש סמל יחידה למרחב כנרתרבעון 20203
                  1,366                                      07.80.02.571,367הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרינטלנד בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20203
                  1,367                                      07.80.02.571,361הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מרכש טכנולוגי - לשכת ס' ר' אהרבעון 20203
                  1,357                                      07.80.02.561,357הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןביי פליי אס.אל-טי בע"מרכש תרופות וט.רבעון 20203
                  1,350                                      07.80.02.561,350הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסער א.ת. יזמות ומסחרנעלי לוחםרבעון 20203
                  1,348                                      07.80.02.571,348מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לפורשים עוזביםרבעון 20203
                  1,346                                      07.80.02.291,346מש/ מכרז שב"סבש גל (שבא)השלמת ציוד לחדר כושר מרחב דןרבעון 20203
                  1,345                                      07.80.02.561,346מפ/ מכרז פומבימרום בטיחות בע"מבודק מוסמך למתקני הרמה שיטור ימירבעון 20203
                  1,299                                      07.80.02.561,299הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארגזי נשיאה בעממזוודת שטח לחוקררבעון 20203
                  1,288                                      07.80.02.561,288הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזהר דליה פרופשיונל ש.מ קיבוץ דליההזמנת סבון למניעת החלקה למערך השיטור הימירבעון 20203
                  1,287                                      07.80.02.531,287הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואיאלקטרודה וסוללה למכשיר פדיברילטוררבעון 20203
                  1,280                                      07.80.02.561,280מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממערכת וידאו, סט מקרופונים+ רבעון 20203
                  1,264                                      07.80.02.571,264מפ/ מכרז פומביוידאוסטהחלפת כרטיסי זיכרון את"ן 2020רבעון 20203
                  1,252                                      07.80.02.561,252הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהאקדח סיכותרבעון 20203
                  1,248                                      07.80.02.291,248הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית איזי שפיראהרצאהרבעון 20203
                  1,246                                      07.80.02.561,246הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןב.רימון סוכנויות בעמתיקון בלון תאורהרבעון 20203
                  1,240                                      07.80.02.561,240הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפספרטו בע"מהכנת אלבומיםרבעון 20203
                  1,217                                      07.80.02.291,217הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"מחולצהרבעון 20203
                  1,205                                      07.80.02.571,205מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורותרבעון 20203
                  1,200                                      07.80.02.531,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאגודה לבריאות הציבוריום עיוןרבעון 20203
                  1,200                                      07.80.02.561,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןב.י.י.ב מכונות תפירה בע"מתיקון מכונת תפירהרבעון 20203
                  1,200                                      07.80.02.091,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקסיס פריד שערים חשמלייםתיקון שער ימת"א עפולהרבעון 20203
                  1,193                                      07.80.02.561,193מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון 2 מגרסותרבעון 20203
                  1,193                                      07.80.02.571,193מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסותרבעון 20203
                  1,193                                      07.80.02.571,193מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסות ימר חוףרבעון 20203
                  1,186                                      07.80.02.561,186הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי.גיל. כרמל בע"מסוללותרבעון 20203
                  1,185                                      07.80.02.561,185מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקשי פרידהרבעון 20203
                  1,165                                      07.80.02.291,170מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגההדרכה - רענון מלגזה- כשירויות אהרבעון 20203
                  1,170                                      07.80.02.091,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאייל רזיגיזום עץ ברמלהרבעון 20203
                  1,170                                      07.80.02.091,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן יורם /אילנההדברת 2 כוורות במתקן מלמרבעון 20203
                  1,170                                      07.80.02.561,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןח. רוזנרתיקון בלוני תאורהרבעון 20203
                  1,170                                      07.80.02.571,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מהדפסת חוברות סיכום שנהרבעון 20203
                  1,170                                      07.80.02.091,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמפעלי גיא צרפתי בע"מבדיקת תקינות שנתית לדחסן ערבעון 20203
                  1,170                                      07.80.02.561,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברורמן עדנה- גשפנקאחותמותרבעון 20203
                  1,170                                      07.80.02.571,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברורמן עדנה- גשפנקאחותמותרבעון 20203
                  1,170                                      07.80.02.561,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מאחזקה שוטפת סורק - ימר חוףרבעון 20203
                  1,063                                      52.50.01.201,150מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20203
                  1,147                                      07.80.02.571,147הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאודיו-ליין אלקטרוניקהזרוע שולחנית דו מפרקיתרבעון 20203
                  1,141                                      07.80.02.571,141הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלפא מסופים ומדפסותגליל נייר טרמי למדפסתרבעון 20203
                  1,135                                      07.80.02.571,135הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדריה בגדי עבודה והדפסות בע"מחולצות לעבצ"ים -מחוז מרכזרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.131,131מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםתחזוקהרבעון 20203
                  1,112                                      07.80.02.561,112הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכנו איתן 1982 בע"מעגלת משטחיםרבעון 20203
                  1,109                                      07.80.02.561,108מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"מהחלפת מכשיר מים חם/קר מקולקל לחבלה מחוזירבעון 20203
                  1,105                                      07.80.02.571,105הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמגנדהארוחה בסיור מורשתרבעון 20203
                  1,100                                      07.80.02.091,100מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהתקנת מזגנים משרד קרפ"ר מטארבעון 20203
                  1,100                                      07.80.02.561,100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס גוונים חסדאי יצחקשירות הדפסה עבור תחנת באקהרבעון 20203
                  1,009                                      07.80.02.571,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסך מגערבעון 20203



                  1,018                                      07.80.02.571,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסך מגערבעון 20203
                  1,026                                      07.80.02.511,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסך מחשברבעון 20203
                  1,023                                      07.80.02.571,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסך מגערבעון 20203
                  1,088                                      07.80.02.571,088מפ/ מכרז פומביוידאוסטמצלמותרבעון 20203
                  1,080                                      07.80.02.571,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקרבעון 20203
                  1,080                                      07.80.02.561,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקרבעון 20203
                  1,080                                      07.80.02.571,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקרבעון 20203
                  1,080                                      07.80.02.571,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקרבעון 20203
                  1,080                                      07.80.02.571,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקרבעון 20203
                  1,080                                      07.80.02.571,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקרבעון 20203
                  1,080                                      07.80.02.571,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקרבעון 20203
                  1,060                                      07.80.02.131,076מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשואברבעון 20203
                  1,075                                      07.80.02.571,075מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורותרבעון 20203
                  1,074                                      07.80.02.561,074מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"ממצלמות זעירותרבעון 20203
                  1,058                                      07.80.02.561,058הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאורמי טכנולוגיותתיקון מכונת תפירהרבעון 20203
                  1,053                                      07.80.02.091,053מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהרכבת משאבת מים בחדר סמים במרתףרבעון 20203
                  1,053                                      07.80.02.561,053הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסילבר שדוו' אדבנסד סיקחיתוךרבעון 20203
                  1,053                                      07.80.02.571,053מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות למקבלי דרגה -פ"תרבעון 20203
                  1,053                                      07.80.02.571,053הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצחובויסמלים - מרחב שרוןרבעון 20203
                  1,053                                      07.80.02.561,053הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאור גולן -סמנה יהושעעבודת חיווט גנרטור ספינהרבעון 20203
                  1,053                                      07.80.02.091,053הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן יורם /אילנהעבודות הדברה במתקן מלמש גלילרבעון 20203
                  1,050                                      07.80.02.561,050הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקרסו מוטורס בדיקת רכב לאחר ת"ד - את"רבעון 20203
                  1,050                                      07.80.02.571,050מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש סללאר עבור אמ"ש מנהלת החברה הערביתרבעון 20203
                     755                                      07.80.02.561,050מפ/ מכרז פומביאוויקס בע"מבודק מוסמך לקולטי אוויררבעון 20203
                     989                                      52.50.01.201,047מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםרכש ותחזוקה למוצר NACרבעון 20203
                  1,001                                      07.80.02.571,047מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםטכנולוגיות עמקיםרבעון 20203
                     983                                      07.80.02.571,047מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםחפ"ק משאית מפכ"לרבעון 20203
                     983                                      07.80.02.571,047מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםפרוייקט משלט שירבעון 20203
                  1,030                                      07.80.02.561,030הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.ב.א. הזורע טכנולוגיות כיול אגודהכיול פלס - אג"ת 2020רבעון 20203
                  1,009                                      07.80.02.561,009הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןל.כ.בע"מג'ק לבוחנים את"ן 2020רבעון 20203
                  1,002                                      07.80.02.561,002הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמיקי מדבקות 5 בע"ממדבקות לסימוןרבעון 20203
                  1,001                                      07.80.02.291,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלחייל ולמטייל 2014פנמיית מ''י- ציוד מחנאותרבעון 20203
                  1,000                                      07.80.02.561,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן צדק שמואל- ביתר סטורכלי חשמלרבעון 20203
                  1,000                                      07.80.02.571,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמצוקי דרגות בע"מסיור שטח תוכנת ה 100רבעון 20203
                  1,000                                      07.80.02.091,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעצי הורדים בע"מעבודות גינון מטה מרחב עמקיםרבעון 20203
                  1,000                                      07.80.02.571,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטינה פולקשלטים לעמדת הנצחה מרחב יהודהרבעון 20203
                  1,000                                      07.80.02.571,000מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות תחנת רמלהרבעון 20203
                  1,000                                      07.80.02.291,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיאיר מנחם אריאלהרצאהרבעון 20203
                     -                                      07.80.02.531,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת העיתונות הממשלתיתסדנהרבעון 20203
                  1,000                                      07.80.02.091,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגני חברון - פיתוח ואחזקת גינות בע"מגינון מרחב יהודהרבעון 20203
                  1,000                                      07.80.02.571,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכקשור אלירן- אחוזת הקודשתשורהרבעון 20203
                     999                                         07.80.02.57999מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מציוד הדרכה - שיטור עירוני קלנסואהרבעון 20203
                     995                                         07.80.02.54995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםמידעוןרבעון 20203
                     412                                         07.80.02.13995מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכב מערך אווירי - קורונהרבעון 20203
                     995                                         07.80.02.51995מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון שער עקב נזקרבעון 20203
                     976                                         07.80.02.57976מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד היקפירבעון 20203
                     965                                         07.80.02.57965מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלחידוש מלאירבעון 20203
                     888                                         07.80.02.57961מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכי מחשברבעון 20203
                     894                                         07.80.02.57961מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכי מחשברבעון 20203
                     894                                         07.80.02.57961מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסכי מחשברבעון 20203
                     957                                         07.80.02.09961מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מפירוק מזגן קיים והתקנתו במשרד בבסיס בית נטופהרבעון 20203
                     948                                         07.80.02.57948הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלים - תחנת ראשל"צרבעון 20203
                     941                                         07.80.02.29941הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחושן חינוך ושינויהכנת סגלרבעון 20203
                     936                                         07.80.02.57936הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלגלופהרבעון 20203
                     936                                         07.80.02.57936הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוהלי נתנוב בע"מטקס פתיחת תחנת טירה -תיקון רשת צלרבעון 20203
                     936                                         07.80.02.56936הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילהשלטים ללכלל המחוזרבעון 20203
                     936                                         07.80.02.53936הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיצחק נחשוניהרצאה בהשתלמות חברה חרדיתרבעון 20203
                     934                                         07.80.02.09934הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכנו רוני בע"מחידוש צבע דהוי למדרגות מבטון קיימות לצורך מניעת החרבעון 20203
                     933                                         52.50.01.20931מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעתעשיות מיגון ואש התקנת גלאי אשרבעון 20203
                     930                                         07.80.02.57930מפ/ מכרז פומביאגם 2000תיקי גלופהרבעון 20203
                     927                                         07.80.02.56927הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדלק מוטורס בעמ (מאזדה)בדיקת רכב לאחר ת"ד את"ן 2020רבעון 20203
                     916                                         07.80.02.57916הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאזטק טכנולוגיות בע"ממאגר תמונותרבעון 20203
                     915                                         07.80.02.53914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"מציוד להדפסהרבעון 20203
                     895                                         07.80.02.57895הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוסטרו חייםסיכות מחוזרבעון 20203
                     877                                         07.80.02.57877הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"ממתקן לוחיות מתחלפותרבעון 20203
                     865                                         07.80.02.56866הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרפיד אימג' בע"מ תיקון תכנת רפיד ווטרבעון 20203
                     855                                         07.80.02.57855מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות - מת"ח מודיעיןרבעון 20203
                     850                                         07.80.02.57850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקונדיטוריה אייל ו. בע"מארוחה לפורוםרבעון 20203
                     850                                         07.80.02.56850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרינטופ סחר בע"מהחלפת מזוזותרבעון 20203
                     842                                         07.80.02.56842הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוניברסל פרטס בעמלוחית זיהוירבעון 20203
                     842                                         07.80.02.56842מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מפדים לעכבררבעון 20203
                     831                                         07.80.02.09831הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלטרון בע"מתיקון תריס גלילה בדנת עטרותרבעון 20203
                     830                                         07.80.02.57830מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד היקפירבעון 20203
                     826                                         07.80.02.57825מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות פרידהרבעון 20203
                     819                                         07.80.02.09819מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והרכבה מזגן ר' את"ל בית דגןרבעון 20203
                     -                                         07.80.02.56819הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיו די אס אינטרנשיונל בעתיקון עגלת משטחיםרבעון 20203
                     819                                         07.80.02.09819מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק 2 מזגנים והרכבת מזגןרבעון 20203
                     817                                         07.80.02.57817מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מרכש תשורותרבעון 20203
                     821                                         07.80.02.56817פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מנשקייה מגרש הרוסיםרבעון 20203
                     813                                         07.80.02.56813הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסאל ספורט ישראל בע"ממתקן למוטותרבעון 20203
                     807                                         07.80.02.56807הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרונבי את ברקוביץ סחר בע"מטוש סימון לצמיגים את"ן 2020רבעון 20203
                     806                                         07.80.02.56806מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעאחזקהרבעון 20203
                     800                                         07.80.02.57800מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מתשורת מתגייסים אגף הדרכה ומכללה לאומית לשוטריםרבעון 20203
                     800                                         07.80.02.57800מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"מ תשורותרבעון 20203
                     800                                         07.80.02.56800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמינות ובטחון בע"משכפולרבעון 20203
                     798                                         07.80.02.56798מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה לפורשיםרבעון 20203
                     796                                         07.80.02.55796הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמי עמי מושב שיתופיחשמלרבעון 20203
                     398                                         07.80.02.56796מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסותרבעון 20203
                     796                                         07.80.02.56796מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסות ימר מרכזרבעון 20203
                     790                                         07.80.02.56790הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזיק-אור מוצרי חשמלמקרררבעון 20203
                     784                                         07.80.02.57784הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרסטה 4 יו בע"מתיקון מנעול דלת תחנה ניידתרבעון 20203
                     761                                         07.80.02.56761הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיתן פריד קרן אור בע"מתיקון מצלמות את"ן 2020רבעון 20203
                     761                                         07.80.02.09761מפ/ מכרז פומבית.ד.ל בע"מהתקנת מזגן ישן בסיס יד מרדכירבעון 20203



                     749                                         07.80.02.57749מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדרים עבור מנהלת הקורונהרבעון 20203
                     730                                         07.80.02.57730מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מכונן קשיחרבעון 20203
                     725                                         07.80.02.56725הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"מסליל SOLENOID למדפסת רבעון 20203
                     720                                         07.80.02.57720הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעקיקי דניאל ו/או גילה(משתלה של דני)פרחים - ממר שרוןרבעון 20203
                     720                                         07.80.02.57720הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארז לויוש יוסף-קרח הארץמיכלי שתיה קרהרבעון 20203
                     710                                         07.80.02.56710הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפ.פישלס סט פירוטכני לספינהרבעון 20203
                     693                                         07.80.02.13704מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקות לרכב -בדיקת חורףרבעון 20203
                     702                                         07.80.02.09702מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהרכבת משאבת מים בחדר סמים במרתףרבעון 20203
                     702                                         07.80.02.09702מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהרכבת משאבת מים בחדר סמים במרתףרבעון 20203
                     702                                         07.80.02.09702מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהעתקת מזגן מתחנת שלםרבעון 20203
                     702                                         07.80.02.09702מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והתקנת מזגן מיח' מכרזים למתרבעון 20203
                     702                                         07.80.02.56702הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשק פרחים סעדה בע"מתשורות מקבלי דרגות מנשהרבעון 20203
                     702                                         07.80.02.09702מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהעתקת מזגן חקירות תחנת לודרבעון 20203
                     702                                         07.80.02.09702מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והרכבת מזגן תחנת גבעתייםרבעון 20203
                     702                                         07.80.02.53702הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבריאות וגיהות תעסוקתית בע"מניטור סביבתי- תביעות ת"ארבעון 20203
                       43                                         07.80.02.56700מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסותרבעון 20203
                     697                                         07.80.02.56697מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20203
                     696                                         07.80.02.57696מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורות לעוזביםרבעון 20203
                     690                                         07.80.02.09690הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכנו רוני בע"מהחלפת שלטים לא תקינים של חברת תדיראן במגב גן נררבעון 20203
                     690                                         07.80.02.57689מח/ מכרז חשכ"לצילומעתיק בעממדפסת לייזררבעון 20203
                     683                                         52.50.01.20681פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממנהלת אכיפת קורונהרבעון 20203
                     660                                         07.80.02.56660הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון מצלמות את"ן 2020רבעון 20203
                     660                                         07.80.02.57660הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשיפודי הכיכר בע"מארוחה בסיור מורשתרבעון 20203
                     660                                         52.50.01.04660הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבי משתלות אסי (1998) בע"מתשורות עבור הסיגינטרבעון 20203
                     650                                         07.80.02.56650הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמטרו גרר בע"מגרירה ואיחסון כ"ר - את"ן2020רבעון 20203
                     650                                         07.80.02.53650הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתאגיד השידור הישראלירשיון שימושרבעון 20203
                     650                                         07.80.02.57650הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמינרווה ייעוץ והדרכה בע"מערכת לימוד השפה הערבית- רבעון 20203
                     649                                         07.80.02.53649הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרפוס פרינטיום רבין - הדפסותרבעון 20203
                     644                                         07.80.02.53644הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשלנגר יהושעיום עיוןרבעון 20203
                     644                                         07.80.02.56644הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבר מזור ורדית צוות ניהולייום עיון בנושא אסבסטרבעון 20203
                     643                                         07.80.02.55644הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפ.פישלסחותך חבלים לתחזוקת ספינותרבעון 20203
                     626                                         07.80.02.56626הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרר ברק הצפון בע"מגרירה ואיחסון אופנוע - את"ן רבעון 20203
                     -                                         07.80.02.29625הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחוסנייה אבן בריהרצאהרבעון 20203
                     625                                         07.80.02.56625הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוד מר חניונים בע"ממדידה ושקילת רכבים גדוליםרבעון 20203
                     614                                         07.80.02.57614הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ח.י דיגיטל שיווק ומסרכישת קומקום חשמלי מרחב שרוןרבעון 20203
                     600                                         07.80.02.56600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרונבי את ברקוביץ סחר בע"מפנס ללוח מהנדס את"ן 2020רבעון 20203
                     600                                         07.80.02.53600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.מ. כלי נשיפה בע"מפיה לסקסופוןרבעון 20203
                     600                                         07.80.02.04600מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oסל לוחם ק' כשירויותרבעון 20203
                     600                                         07.80.02.56600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאחיקם חסוןמגןרבעון 20203
                     600                                         07.80.02.56600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאברהם בורשבסקיהרצאהרבעון 20203
                     595                                         07.80.02.56595הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאג'ילייט ארגונומיה (אי. בי) בע"מכפפותרבעון 20203
                     594                                         07.80.02.57594הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרחמים מאיר- סאני אלקטריקתשורה לעוזביםרבעון 20203
                     585                                         07.80.02.09585מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהתקנת מזגן חדר מחשוב בית דגןרבעון 20203
                     580                                         07.80.02.56580הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון מצלמות את"ן 2020רבעון 20203
                     579                                         07.80.02.56579הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצילומעתיק בעמתיקון מכונת צילוםרבעון 20203
                     576                                         07.80.02.57576הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרפוס פרינטמזכריםרבעון 20203
                     316                                         07.80.02.56573מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20203
                     562                                         07.80.02.56562הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנץ מהנדסיםבדיקת קולט אויררבעון 20203
                     562                                         07.80.02.57562מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרמקולים למחשברבעון 20203
                     561                                         07.80.02.57562הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי פרינט צילומים והעתקות בע"מקאפהרבעון 20203
                     562                                         07.80.02.57562הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקידמה ציוד טכנולוגיתיקון מלגזה אדם הולךרבעון 20203
                     558                                         07.80.02.57558מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרמקוליםרבעון 20203
                     550                                         07.80.02.56550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן צדק שמואל- ביתר סטורשולחנות וכסאות מתקפליםרבעון 20203
                     -                                         07.80.02.56544פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מחדר נשק טירת הכרמלרבעון 20203
                     544                                         07.80.02.57544מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםעב' שיפוץ מכולת משרדים תחנת כפר קאסםרבעון 20203
                     532                                         07.80.02.57532מח/ מכרז חשכ"לפלאפון'אוזניות אלחוטיות לתחנת לב הבירה מאושר ערבעון 20203
                     527                                         07.80.02.56527הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזאב בדרוםגרירה ואחסנהרבעון 20203
                     527                                         07.80.02.09527מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמהחלפת עינית בשער חשמלי רבעון 20203
                     527                                         07.80.02.09527מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מאספקה והתקנת משאבה למזגן לשכרבעון 20203
                     527                                         07.80.02.09527מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהתקנה משאבה ממד"הרבעון 20203
                     527                                         07.80.02.56527הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.נ.מ הכל לתעשיה בע"מטיפול שוטף למדחסרבעון 20203
                     525                                         07.80.02.56525מפ/ מכרז פומביהפיגרףתשורהרבעון 20203
                     521                                         07.80.02.56521מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד היקפירבעון 20203
                     510                                         07.80.02.57510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשיפודי שמחה ובניו בע"מארוחה בסיור מורשתרבעון 20203
                     503                                         07.80.02.09503הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסייפקו ציוד בטיחות בע"ממכונת שטיפת עיניים אנגר המסוקיםרבעון 20203
                     500                                         07.80.02.57500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטחותמותרבעון 20203
                     500                                         07.80.02.56500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרר שער הגיא בע"ממדידה ושקילת רכבים גדוליםרבעון 20203
                     481                                         52.50.01.20481מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20203
                     450                                         07.80.02.57481מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסךרבעון 20203
                     444                                         07.80.02.57481מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסךרבעון 20203
                     443                                         07.80.02.57481מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסך מחשברבעון 20203
                     455                                         07.80.02.57481מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסך מחשברבעון 20203
                     450                                         07.80.02.56480מפ/ מכרז פומבישיווק ישיר קראוס בע"מתשורהרבעון 20203
                     470                                         07.80.02.56470הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ט. שירותים משפטייםגרירה ואחסנת רכברבעון 20203
                     293                                         07.80.02.29468הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניצן לפידות קימלובכתב עת- תרגוםרבעון 20203
                     471                                         07.80.02.57468מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור מכללה לשוטרים בית שמש אישור חשבותרבעון 20203
                     460                                         07.80.02.57460מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממצלמות אינטרנטרבעון 20203
                     456                                         07.80.02.57456מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורות לעוזביםרבעון 20203
                     456                                         07.80.02.56456מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרמקולים רבעון 20203
                     450                                         07.80.02.56450הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבוריה  סיגליתרכש תשורות עבור קצינים שעברו תפקידרבעון 20203
                     450                                         07.80.02.56450הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמבול שירותים בע"מבדיקת במה הרמהרבעון 20203
                     449                                         07.80.02.57449מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרמקוליםרבעון 20203
                     442                                         07.80.02.57442מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לעוזביםרבעון 20203
                     427                                         07.80.02.57427מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסק קשיחרבעון 20203
                     421                                         07.80.02.56421הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי אל מדי מרקט בע"מחומר למניעת הריון בכלביםרבעון 20203
                     413                                         07.80.02.57413פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלהתחברות לחשמלרבעון 20203
                     411                                         07.80.02.57411מפ/ מכרז פומביוידאוסטטייפ מנהליםרבעון 20203
                     410                                         07.80.02.57410מפ/ מכרז פומבידפוס מאסטר-בכרי נבילהתמונות מחזור וקנבסרבעון 20203
                     410                                         07.80.02.27408פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מגב מכמש, מישור אדומים - תיקון מצלמהרבעון 20203
                     -                                         52.50.01.20400מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסות משלרבעון 20203
                     398                                         07.80.02.57398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסות עבור תחנת חדרהרבעון 20203
                     398                                         07.80.02.56398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסהרבעון 20203
                     398                                         07.80.02.56398מש/ מכרז שב"סמצג בע"משרות תיקוניםרבעון 20203



                     379                                         52.50.01.20379מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20203
                     374                                         07.80.02.56374הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצילומעתיק בעמבדיקת מכונת צילוםרבעון 20203
                     370                                         07.80.02.56370הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעמיסל - עמית תעשיות בע"מהחלפת סוללה לבלון תאורהרבעון 20203
                     369                                         07.80.02.56369מפ/ מכרז פומבישיווק ישיר קראוס בע"מתשורותרבעון 20203
                     369                                         07.80.02.57369הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוסטרו חייםסיכת דשרבעון 20203
                     351                                         07.80.02.57351הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדובינסקי חגאיתשורה לפורשרבעון 20203
                     270                                         07.80.02.57316מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןמגבר פלאפון עבור ק' טכנולוגיות חוף מצרבעון 20203
                     316                                         07.80.02.56316מפ/ מכרז פומביוידאוסטרכש מצלמות קסדה לרוכבים חדשים רבעון 20203
                     309                                         07.80.02.56309הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמיטב- ציוד משרדילוח אלומניום למהנדס את"ן 2020רבעון 20203
                     304                                         07.80.02.56304הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטייצור אותיותרבעון 20203
                     304                                         07.80.02.57304מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש מבצעי עבור פעילות שוטפת של קציני השירותרבעון 20203
                     300                                         07.80.02.57300הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי נסטל - ירמיאן אביטלזרי אבלרבעון 20203
                     292                                         07.80.02.09293מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מבידוד צנרת והעתקת משאבת מים חמרבעון 20203
                     281                                         07.80.02.56281הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבסט-טולס בע"מגלגלתרבעון 20203
                     276                                         07.80.02.57276מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מדיסק און קירבעון 20203
                     259                                         07.80.02.57272מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשוברבעון 20203
                     257                                         07.80.02.56257הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוקסוס רכש תוסף מזון לסוסיםרבעון 20203
                     250                                         07.80.02.57250מפ/ מכרז פומביהפיגרףלוח הוקרה שעון לשוטר שפורש מהמשטרהרבעון 20203
                     246                                         07.80.02.57246הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"מיום סדנא קצינים בכיריםרבעון 20203
                     240                                         52.50.01.20240מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20203
                     234                                         07.80.02.57234הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטתשורהרבעון 20203
                     234                                         07.80.02.56234הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס חן גבאי משהייצור מעטפותרבעון 20203
                     234                                         52.50.01.20234מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20203
                     234                                         07.80.02.04234הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאייל וענונו רקמת רויאלתפירה לפרטי לבוש טייסיםרבעון 20203
                     187                                         07.80.02.57187מש/ מכרז שב"סרמשן שירותים השקעות בע"משינוע כספות מרחב שפלהרבעון 20203
                     180                                         07.80.02.57180מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20203
                     176                                         07.80.02.57176מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורות לעוזביםרבעון 20203
                     -                                         07.80.02.56176הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי ירושליםזר אבל חלל משטרהרבעון 20203
                     176                                         07.80.02.56176הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפנחס היישריק בע"מדמי מנוי סים לשעררבעון 20203
                     150                                         07.80.02.57150מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לעוזביםרבעון 20203
                     150                                         07.80.02.57150הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוזיאון א"י תל אביבתשורות לעוזביםרבעון 20203
                     117                                         07.80.02.56117הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"משרוכיםרבעון 20203
                     110                                         07.80.02.57110הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלט שירותי דפוס בע"מתמונת קנבאס למעבר תפקידרבעון 20203
        12,870,000                             07.80.02.7012,870,000מכרז בט"פאלביט מערכותהחזר הלוואה , תשלום ע"ח שנת רבעון 20204
        11,330,642                             07.80.02.5512,672,503מח/ מכרז חשכ"לנס טכנולוגיות א.ט. בע"מרישוי מוצרי מיקרוסופט לשנת רבעון 20204
          2,595,156                               07.80.02.047,000,000מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתהסעדה חד"א מחוז ירושליםרבעון 20204
             535,404                               52.50.01.206,000,000מפ/ מכרז פומביר.א.י. תעשיה לתבניות מתקדמות בע"מהרשאה 2021- ביצוע הקמת פרויקט תחנת טייבהרבעון 20204
          5,700,000                               07.80.02.095,700,000חה / חוזה המשכיקרנות השוטריםתפעול נעוריםרבעון 20204
          5,282,850                               07.80.02.705,282,850מכרז בט"פאלביט מערכותרכיב קבוע , תשלום ע"ח שנת רבעון 20204
          4,315,555                               07.80.02.554,315,555מס/ מכרז סגורקומפיוטר סי דאטה בע"מתחזוקה לתשתית וירטואלית רבעון 20204
          3,512,317                               07.80.02.093,600,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית באר שבעארנונהרבעון 20204
             669,931                               07.80.01.543,000,000מפ/ מכרז פומביהאוניברסיטה העבריתהשכלה גבוהה 2021רבעון 20204
                     -                               07.80.02.133,000,000הכ / התחייבות כספיתענבל חברה לביטוח בע"מתחזוקת כ"ר ענבל 2021רבעון 20204
          2,182,711                               07.80.02.552,441,154אא/ אישור אוצרנס טכנולוגיות א.ט. בע"מרישוי מוצרי מיקרוסופט שלא במסגרת הסכם חשכרבעון 20204
             543,977                               07.80.02.562,000,000פו/ פטור ועדהקרן מחקרים תל השומרבדיקות מעבדהרבעון 20204
          1,996,633                               07.80.02.092,000,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית קרית אתאארנונהרבעון 20204
          1,814,982                               07.80.02.581,999,999מפ/ מכרז פומבימודיעין אזרחיאבטחת מתקני משטרהרבעון 20204
          1,977,141                               07.80.02.581,999,999מפ/ מכרז פומבימודיעין אזרחיאבטחת מתקני משטרהרבעון 20204
          1,377,528                               07.80.02.511,500,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנהל מקרקעי ישראלחכירהרבעון 20204
             257,460                               07.80.02.041,200,000מפ/ מכרז פומבישיר בן קייטרינגשירותי הסעדהרבעון 20204
             900,191                               07.80.02.041,200,000מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתשירותי הסעדה מחוז צפוןרבעון 20204
             146,251                               07.80.02.581,000,000מפ/ מכרז פומביאס איי אייצ'י ישראלמאויימים בהרשאהרבעון 20204
             464,812                               07.80.02.511,000,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מהרשאה 2021-דמ"ש זבולון -רבעון 20204
             287,093                               07.80.02.041,000,000מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"מהסעדה חודש דצמבררבעון 20204
             686,332                               07.80.02.131,000,000מנ/ מנהל הרכשפז חברת נפט בע"מאספקת סולר לגנרטורים 2021רבעון 20204
                     -                                  07.80.02.09730,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית בת-יםארנונהרבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20700,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מהרשאה 2021-שיפוץ מטבח מישמר איילוןרבעון 20204
             390,582                                  07.80.02.04700,000מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oמדיםרבעון 20204
               78,784                                  07.80.02.04700,000מפ/ מכרז פומביהמשביר לצרכן בתי כלבו בע"ממדיםרבעון 20204
               99,524                                  07.80.02.51690,000מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מהרשאה 2021-עב' שיפוצים מעבדת סמים מטארבעון 20204
             190,591                                  07.80.02.56636,000מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבגרירות כר אחמ דצמבר20רבעון 20204
             166,358                                  07.80.02.09620,000מפ/ מכרז פומביא.ל.מ. ארגמן בע"מחנייה לכ"ר משטרתיים מחוז ירבעון 20204
             512,580                                  07.80.02.55510,432פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחזוקת מערכות אבטחה תשלום רבעון רביעי רבעון 20204
             476,791                                  07.80.02.09510,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית עכוארנונהרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.53500,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיקמפייןרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.70500,000מכרז בט"פאלביט מערכותשעות טיסה הרשאה להתחייברבעון 20204
             404,425                                  07.80.02.09500,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית מעלה אדומיםארנונהרבעון 20204
             188,802                                  07.80.02.29500,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיקמפייןרבעון 20204
             500,000                                  07.80.02.51500,000מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צתוספת קומת מישרדים מודיעין עיליתרבעון 20204
             419,865                                  07.80.02.09450,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית אילתארנונהרבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20450,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיהרשאה 2021- הקמת סככה רמת דודרבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20450,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיהראשה 2021-הקמת סככה חצריםרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.09415,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית חולוןארנונהרבעון 20204
             409,995                                  07.80.02.51410,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' בינוי בנושא שיפוץ חדרי שוטרים מגרבעון 20204
               76,914                                  07.80.02.58410,000מפ/ מכרז פומבישלג לבן (1986) בע"ממאויימים בהרשאהרבעון 20204
             107,096                                  07.80.02.04401,310מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתשירותי הסעדהרבעון 20204
             308,358                                  52.50.01.20400,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםהרשאה-עב' בינוי בפרויקט כלבייה בהרבעון 20204
             400,000                                  07.80.02.56400,000מפ/ מכרז פומביק.בית אלפא/מפעל הנגרריםתיקון ותחזוקת דיגומים רכבי חבלהרבעון 20204
             390,000                                  07.80.02.51390,000מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלעב' בינוי מג"ב חרישרבעון 20204
             261,294                                  52.50.01.20380,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיהרשאה 2021-ניהול ופיקוח פרויקט מגב איילרבעון 20204
             145,755                                  52.50.01.20380,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטי ניהול פרויקט תחנת טייבה החדשהרבעון 20204
               47,393                                  52.50.01.20370,000מפ/ מכרז פומביגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מהרשאה 2021-הקמת תחנת באר שבע אדריכלותרבעון 20204
               92,002                                  07.80.02.58350,000מפ/ מכרז פומבישלג לבן (1986) בע"ממאויימים בהרשאהרבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20340,000מפ/ מכרז פומביגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מהרשאה 2021- תכנון אדריכלי תחנת חרישרבעון 20204
               35,752                                  07.80.02.13322,802מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסתחזוקת פר תיקון "יוניון מוטורסרבעון 20204
             320,000                                  07.80.02.04320,000מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oסל לוחםרבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20319,410מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירהרשאה 2021- יועץ אדריכלות תחנת יהודה מרחב חברוןרבעון 20204
             312,990                                  07.80.02.09315,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנוף הגלילארנונהרבעון 20204
               84,240                                  07.80.02.04308,880מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתשירותי הסעדהרבעון 20204
               35,609                                  52.50.01.20300,000מפ/ מכרז פומבילרמן אדריכלים מתכנניהרשאה 2021-עב' תכנון י-ם מתחם הפדרציה תרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.09300,000מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהרשאה 2021- תחזוקת מערכות כיבוי אשרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.51300,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםהנגשת מבנים - מג"ב בית גו'רבעון 20204
               71,172                                  07.80.02.56300,000מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"משירותי תרגום תמלול להברבעון 20204



             230,751                                  07.80.02.04300,000מפ/ מכרז פומבישיר בן קייטרינגכלכלה מחוז ת"ארבעון 20204
               44,336                                  07.80.02.09300,000מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעהרשאה 2021-תחזוקת מערכות כיבוי אשרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.59298,500מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 3 יונדאירבעון 20204
             293,315                                  07.80.02.09294,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית טייבהארנונהרבעון 20204
             279,766                                  07.80.02.09280,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. קציר-חרישארנונהרבעון 20204
               32,043                                  07.80.02.09260,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. גבעת זאבארנונהרבעון 20204
               98,774                                  52.50.01.20250,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיהרשאה 2021-ניהול פרויקט משלרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.51250,000מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירהרשאה 2021- תכנון פרויקט מרחב דן רבעון 20204
             249,989                                  07.80.02.04250,000מפ/ מכרז פומביפפה מישל 1999שירותי הסעדהרבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20250,000מפ/ מכרז פומביאביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מהרשאה 2021- כ"א ופיקוח פרויקטים רבעון 20204
             205,364                                  07.80.02.04250,000מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלה מחוז ת"ארבעון 20204
             245,341                                  07.80.02.58250,000הכ / התחייבות כספיתרשות האוכלוסין הגירה ומעברי גבולאבטחת מתקני משטרהרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.51250,000מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צהרשאה 2021-מטבח מטא"ר ירבעון 20204
                     -                                  07.80.02.59237,028מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה סורנטורבעון 20204
                     -                                  07.80.02.59237,028מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה סורנטורבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20217,035מש/ מכרז שב"ספ.ק. אלקטרה בע"מרכש גנרטור - משל"ט ש"ירבעון 20204
             215,982                                  07.80.02.55215,982מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.59215,305מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 סוואנהרבעון 20204
             200,000                                  07.80.02.56200,000הכ / התחייבות כספיתמשק המיםהמרכז לחיזוי שיטפונותרבעון 20204
             200,000                                  07.80.02.51200,000מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מהמשך עב' חשמל פרויקט דמרבעון 20204
             199,847                                  07.80.02.51200,000מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהפינת מדים מרלוג נתיבותרבעון 20204
             177,625                                  07.80.02.96200,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיקמפייןרבעון 20204
             198,000                                  07.80.02.51200,000מפ/ מכרז פומביברן ישראל בע"מהרשאה-שירותי כ"א -מומחי תוכןרבעון 20204
             188,643                                  52.50.01.20200,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיהרשאה 2021- ניהול ופיקוח מתחם מגורים מכמשרבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20200,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2021- תכנון קונס' תחנת חרישרבעון 20204
             160,106                                  52.50.01.20200,000מפ/ מכרז פומבילרמן אדריכלים מתכנניהרשאה 2021- תכנון אדריכלי פרויקט מגרבעון 20204
               16,910                                  07.80.02.04200,000מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - סניף אילתמדיםרבעון 20204
             101,027                                  07.80.02.56200,000מפ/ מכרז פומביג.א.ן. תברואה בע"מפינוי פסולתרבעון 20204
               87,496                                  52.50.01.20200,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"מהרשאה 2021-ניהול ופיקוח שיפוץ תרבעון 20204
             140,140                                  07.80.02.58200,000מפ/ מכרז פומבימודיעין אזרחיאבטחת מאויימיםרבעון 20204
               34,170                                  07.80.02.56185,000מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"מתרגום עוקב מחוז ירושליםרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.09185,000מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעהרשאה 2021-תחזוקת מערכות כיבוי אשרבעון 20204
             182,381                                  07.80.02.04182,381מפ/ מכרז פומבישיר בן קייטרינגשירותי הסעדה מחוז מרכז דצמבר רבעון 20204
             162,113                                  07.80.02.09180,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית קרית מלאכיארנונהרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.59173,385מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מ רכש 1 סופרברבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20170,000מפ/ מכרז פומבינבון עזרן מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2021-הקמת ת. באר שבע יועץ חשמלרבעון 20204
               21,642                                  52.50.01.20170,000מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהרשאה 2021- שירותי אדריכלותרבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20165,000מפ/ מכרז פומביאביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מהרשאה 2021- בדיקת חשבונות אילתרבעון 20204
             159,000                                  07.80.02.57159,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןמשרד הבטחוןרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.57156,000מפ/ מכרז פומביא.א. מעיינות בע"מתחזוקת מתקני סודהרבעון 20204
             152,451                                  07.80.02.55152,451הכ / התחייבות כספיתהמרכז למיפוי ישראלרכש נתוני תנועהרבעון 20204
             152,100                                  07.80.02.56152,100פו/ פטור ועדהיוד מר חניונים בע"מגרירה ואחסנת משטובותרבעון 20204
             152,100                                  07.80.02.56152,100פו/ פטור ועדהגרר שער הגיא בע"מגרירה ואחסנת משטובותרבעון 20204
             152,100                                  07.80.02.56152,100מפ/ מכרז פומביחגור בעמתיקון ושיפוץ מיגון חבלןרבעון 20204
             152,100                                  07.80.02.09152,100מפ/ מכרז פומביג'ט ליין תשתיות בע"מתיקון ושיפוץ מתקן טיהור קיים אשר קרס ולא נותן מענרבעון 20204
             149,975                                  07.80.02.51150,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' בינוי ימ"ס דרוםרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.29150,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיפרסום גיוסרבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20150,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"מהרשאה  2021-כ"א ופיקוח פרויקטיםרבעון 20204
               67,500                                  07.80.02.96150,000הכ / התחייבות כספיתבית החולים אסף הרופאבדיקות קורונה אזור המרכזרבעון 20204
               23,400                                  52.50.01.20150,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיהרשאה 2021- ניהול ופיקוח תחנת חרישרבעון 20204
             148,526                                  07.80.02.04150,000מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתהסעדה מחוז ירושליםרבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20150,000מפ/ מכרז פומביהמרכז לעיצוב וטכנולוגיה אריאלהרשאה 2021-מרחב שומרון טיפול במערכת מיזוג אוויררבעון 20204
             149,951                                  07.80.02.57150,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מתיקון משטח גומי וציליהרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.56150,000פו/ פטור ועדהמוסד הטכניון למחקר ופתומבדקי דבורהרבעון 20204
               99,601                                  07.80.02.29150,000מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגה הדרכת נהיגה מדור כשירויות רבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20150,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2021-הקמת תחנת באר שבע קונסטרוקציהרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.51150,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"מהרשאה 2021-שירותי,תכנון אדרכלי יהודאי מגוריםרבעון 20204
             146,063                                  07.80.02.29146,063מפ/ מכרז פומבימרכז הסת"ם -צפת בע"מרכש ספר תורהרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.59145,344מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 4 קטנוע 350רבעון 20204
             144,876                                  07.80.02.51145,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"משיפוץ קומה 3 בט"פרבעון 20204
             140,999                                  07.80.02.09141,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"משיפוץ חדר ישיבות שינוי והתאמת מבניםרבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20140,000מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםהרשאה 2021-ת. באר שבע החדשה יועץ מיזוגרבעון 20204
             139,976                                  07.80.02.04140,000מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"מתמלול 11/2020 מחוז ת"ארבעון 20204
               87,751                                  07.80.02.56140,000מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"משירות תרגום - מחוז חוףרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.59137,971מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 1 אופנוע 1250רבעון 20204
             137,000                                  07.80.02.57137,000פו/ פטור ועדהיפעת המרכז למידע תקשורתי בע"ממחקרי מדיהרבעון 20204
             129,999                                  07.80.02.51130,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםפרויקט דמ"ש-עב' איטום בבסיס מגרבעון 20204
             129,960                                  07.80.02.51130,000מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהעב' בינוי מסדרון מז"פ מרלוג נתיבותרבעון 20204
               44,911                                  07.80.02.56130,000מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"מתרגום תמלול - מחוז חוףרבעון 20204
             129,999                                  07.80.01.05130,000מח/ מכרז חשכ"לשלומית עמותה שירות לאומירבעון 20204
             118,020                                  07.80.02.56122,265מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מפנסיםרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.51120,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיהרשאה 2021- ניהול פרויקטרבעון 20204
             120,000                                  07.80.02.37120,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןעמדות מחשוב צה"ליותרבעון 20204
               70,200                                  52.50.01.20120,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיהרשאה 2021-הקמת ת. באר שבע ניהול ופיקוחרבעון 20204
                  8,459                                  07.80.02.56120,000מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"משירותי תקרגום תמלולרבעון 20204
             119,236                                  07.80.02.51120,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיהרשאה 2021-ניהול ופיקוח תשתיות משמר איילוןרבעון 20204
               89,243                                  07.80.02.51120,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"מהרשאה 2021-שירותי ניהול ופיקוח דמרבעון 20204
             120,051                                  07.80.02.51120,000מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהשיפוץ ובינוי מסדרון מז"פ מרלוג נתיבותרבעון 20204
             118,436                                  07.80.02.56120,000מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"משירותי תרגוםרבעון 20204
             117,103                                  07.80.02.29117,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןרכש מטרות ושידרויות - מדור כשירויות אהרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.51117,000מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירהרשאה 2021-תכנון אדריכלי דמרבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20115,000מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלהרשאה 2021-תכנון פרויקט לב תרבעון 20204
             112,112                                  07.80.02.09113,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. כפר יסיףארנונהרבעון 20204
                  8,753                                  52.50.01.20110,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2021- עב' תכנון מברבעון 20204
               93,998                                  07.80.02.57109,980מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מערכת שמע בלוטוס לקסדהרבעון 20204
             106,951                                  07.80.02.51107,000מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צפירוק תאי מעצר שומרון הישןרבעון 20204
             107,000                                  07.80.02.09107,000מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מאיטום גגות רמלהרבעון 20204
             104,992                                  07.80.02.04105,000מפ/ מכרז פומבישיר בן קייטרינגשירותי הסעדהרבעון 20204
               99,914                                  07.80.02.57100,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מהתקנת שערים חניון מטא"ר רמלהרבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםהרשאה 2021- עב' תכנון מברבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומביברן ישראל בע"מהרשאה 2021- שירותי ניהול ופיקוח פרויקט שכירות אוםרבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומביברן ישראל בע"מהרשאה 2021-ניהול פרויקט שכירות ימרבעון 20204
               92,744                                  07.80.02.96100,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מהרשאה 2021-עב' בינוי מנהלת אכיפה קורונהרבעון 20204



             100,000                                  07.80.02.57100,000פו/ פטור ועדהסלברייטרכש תוכנהרבעון 20204
             100,000                                  07.80.02.51100,000מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףפרויקט מורדות החרמון מחוז צפוןרבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיהרשאה 2021-ניהול ופיקוח פרויקטרבעון 20204
               59,909                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומבישתדלן את לייבו הנדסת חשמל בע"מהרשאה 2021- תכנון חשמל פרויקט מגרבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2021- תכנון קונס' פרויקט מגרבעון 20204
                     -                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומביאביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מהרשאה 2021-ניהול ופיקוח פרויקט מטבחרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.51100,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2021-תכנון ופיקוח קונסטרוקציהרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.51100,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מפרויקט דמ"ש מטא"ר.רבעון 20204
                     -                                  07.80.02.51100,000מפ/ מכרז פומביניצן ענבר-ניהול פרויקטיהרשאה 2021-ניהול ופיקוח-מאגר מים משמר אירבעון 20204
               86,585                                  07.80.02.50100,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיקמפיין גיוס שוטרים בדואים באזור הדרוםרבעון 20204
               20,217                                  07.80.02.29100,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיפרסום מכרזיםרבעון 20204
             100,000                                  07.80.02.04100,000מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oסל לוחםרבעון 20204
             100,000                                  07.80.02.51100,000מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלעב' בטיחות וחשמל בחבלה אשקלוןרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.56100,000מפ/ מכרז פומבייפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מתרגום מסמכיםרבעון 20204
               34,771                                  07.80.02.51100,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"מהרשאה 2021-שירותי ניהול ופיקוח מעבדת סמים מטארבעון 20204
               99,890                                  07.80.02.57100,000מפ/ מכרז פומבימידע שיווקי סי.אי יועצים בע"מייעוץרבעון 20204
               66,644                                  07.80.02.29100,000מפ/ מכרז פומבימידע שיווקי סי.אי יועצים בע"מייעוץ סקרים יישוביםרבעון 20204
               49,769                                  07.80.02.56100,000מפ/ מכרז פומבייפעת המרכז למידע תקשורתי בע"משירותי תרגוםרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.56100,000מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבגרירות רכביםרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.56100,000מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"מאספקת גדרות הפרדה ולחץרבעון 20204
                     -                                  07.80.02.58100,000מפ/ מכרז פומביעמישב שרותים בע"מאבטחת מתקני משטרהרבעון 20204
               84,386                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומביאביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מבדיקת חשבון מצטבר פרויקט אילתרבעון 20204
               74,335                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלהרשאה 2021-פרוק מתחם יבילים מרחב חברוןרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5999,500מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאירבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5999,500מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאירבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5999,500מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאירבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5999,500מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאירבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5195,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מהנגשת מבנים - ת.זבולוןרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5695,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיפרסום גיוס למ"ירבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5993,493מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 טרקטורוןרבעון 20204
               92,664                                    07.80.02.5792,664מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2091,000פו/ פטור ועדהש. ענבי מהנדסיםהרשאה 2021- תכנון מיזוג אויר ופיקוח עליון גמר חשבורבעון 20204
               90,000                                    07.80.02.5190,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכישיפוץ קומה חלק 2רבעון 20204
               87,750                                    07.80.02.5687,750מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מפנסי סריקהרבעון 20204
               86,830                                    07.80.02.9687,750מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ר קורונהרבעון 20204
               87,750                                    07.80.02.5787,750מפ/ מכרז פומבירדלר בעמדיגום אב טיפוס עבור התקנת עמדות דרך המלך בפרוייקטרבעון 20204
               87,750                                    07.80.02.5187,750מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מהרחבת חדרי חקירות תחנת בת יםרבעון 20204
               87,619                                    07.80.02.5187,500מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלהקמת משרדים מחלקת קשר מטארבעון 20204
               84,082                                    07.80.02.0986,000מפ/ מכרז פומביא.ל.מ. ארגמן בע"משכירת חניות עבור מחוז ירושליםרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5185,000מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםהרשאה 2021- תכנון אינסט' רבעון 20204
               71,327                                    07.80.02.0985,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית שפרעםארנונהרבעון 20204
               82,000                                    07.80.02.5782,000מפ/ מכרז פומביגבריאל ממןהתקנת מיזוג תאי מעצר טבריה וירדןרבעון 20204
               74,908                                    07.80.02.5780,730מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשבים נייחים וניידים מכרז חשכרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2080,000מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מהרשאה 2021-עב' חשמל פרויקט מודיעין עיליתרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5180,000מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלהרשאה 2021-תכנון חשמל בפרויקט מרחב דןרבעון 20204
               79,860                                    52.50.01.2080,000מפ/ מכרז פומביגבריאל ממןהרשאה 2021-חשבון סופי פרויקט תרבעון 20204
               28,055                                    07.80.02.5780,000מפ/ מכרז פומבימקסימה גזים מיוחדים ומערכות בע"ממלוי מזון מדור ציודרבעון 20204
               77,846                                    07.80.02.5677,846מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףעב' בינוי יומן תחנת לודרבעון 20204
               75,933                                    07.80.02.5675,933מפ/ מכרז פומבירדלר בעמציוד מחשוב - את"ן 2020רבעון 20204
               75,000                                    07.80.02.2975,000פו/ פטור ועדהלבנקרון נעמיכתב עת- "משטרה והיסטוריה רבעון 20204
               71,889                                    07.80.02.2975,000מפ/ מכרז פומביקפוסטיאנסקי איליהבדיקות ארגומטריהרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5175,000מפ/ מכרז פומביאביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מהרשאה 2021- ניהול פרויקט שיפוץ מרחב דןרבעון 20204
               74,998                                    07.80.02.5175,000מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלשיפוץ משרדי פקע"ררבעון 20204
               37,606                                    52.50.01.2074,000מפ/ מכרז פומביעלמי נאטור חשמל בע"מהרשאה 2021-פריסה יחידת מאוררבעון 20204
               72,540                                    07.80.02.5772,540מפ/ מכרז פומביעוז בת גלים בע"מעבודות תשתיתרבעון 20204
               70,200                                    07.80.02.9670,200מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםתחזוקת מערכות הקלטה במוקדיםרבעון 20204
               11,592                                    07.80.02.5370,200מפ/ מכרז פומבימכללת אי אל דיסדנאות חוסן נפשי לשוטריםרבעון 20204
                  7,156                                    52.50.01.2070,000מפ/ מכרז פומביגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מהרשאה 2021-הסדרת היתרים למבנים קיימיםרבעון 20204
               69,999                                    07.80.02.5170,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעב' בינוי בנושא שיפוץ חדר סיירים תחנת בית שמשרבעון 20204
               69,776                                    07.80.02.5169,498מש/ מכרז שב"סתעשיות פולימרים זיקיםמזרונים למיטות בסא"ר מכמ"רבעון 20204
               62,317                                    52.50.01.2067,800מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
               67,000                                    07.80.02.9667,000פו/ פטור ועדהאורדע פרינט תעשיות בע"מדוחות קורונהרבעון 20204
               15,482                                    07.80.02.1365,000פו/ פטור ועדהטסט בעכומבחני רישוי בעכו שנת 2021רבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2065,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2021- קונסטרוקטור עבור משלרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2065,000מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהרשאה 2021-מבנה 6 חבלה תכנון ופקוח משמר איילוןרבעון 20204
               65,000                                    07.80.03.0465,000הכ / התחייבות כספיתמ. א. לכישאבטחת ישוביםרבעון 20204
                  6,759                                    52.50.01.2065,000מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהרשאה 2021-משלט ש"י אדריכלותרבעון 20204
               60,229                                    07.80.02.5765,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
               63,567                                    07.80.02.0464,198מפ/ מכרז פומבישוגוןכובעיםרבעון 20204
               61,135                                    07.80.02.2961,135מח/ מכרז חשכ"לתל השומר בע"מ -מחקריםתשלום קניין רוחנירבעון 20204
               60,000                                    07.80.02.0960,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיהתקנת מחיצות מטא"ר י"םרבעון 20204
               60,000                                    07.80.02.5660,000הכ / התחייבות כספיתמינהל הרכב הממשלתירכש 1 כ"ררבעון 20204
               59,356                                    07.80.02.0460,000מפ/ מכרז פומבינורקייט בע"מ אילתהסעדה אילתרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5160,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2021-תכנון ופקוח עליון מטרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2060,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2021-תשתיות תברואה תכנון ופיקוח עליוןרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2060,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2021-תכנון ופיקוח עליון קונסטררבעון 20204
               52,329                                    07.80.02.5660,000מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"מתמלול 11/2020 מחוז ת"ארבעון 20204
               28,663                                    07.80.02.5760,000מפ/ מכרז פומביקירוסקאי אגש"ח בע"מאחזקת ציוד מטבחירבעון 20204
               59,640                                    07.80.02.5659,640מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמאספקת והתקנת מערכת כריזהרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.6159,628מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה סורנטורבעון 20204
                     -                                    07.80.02.6159,628מה/ מנהל הרכבטלקאר חברה בעמרכש 1 קיה סורנטורבעון 20204
               55,430                                    07.80.02.5757,330מפ/ מכרז פומביאוהב ציון בע"מתרמוסים למחסומיםרבעון 20204
               56,000                                    07.80.02.0956,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעבודת בינוי מפקדת מתנ"ארבעון 20204
               54,974                                    07.80.02.0455,000מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתהרשאה להתחייב כלכלהרבעון 20204
               54,993                                    07.80.02.0455,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מהרשאה להתחייב כלכלהרבעון 20204
               55,000                                    07.80.02.5655,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעב' גידור יח' הכלבנים בח"מ צפוןרבעון 20204
               52,968                                    52.50.01.2052,710פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאבטחה במש"מ צור באהררבעון 20204
               52,650                                    07.80.02.5552,650מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מרכש טאבלטים מוקשחים ואביזריםרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2052,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2021- יועץ מיזוג משלרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5750,929מח/ מכרז חשכ"לגסטטנרטקרכש מדפסותרבעון 20204
               50,544                                    07.80.02.5650,544מפ/ מכרז פומביחי טק פתרונות בע"מעבודות מכניותרבעון 20204
               50,018                                    07.80.02.5550,018פו/ פטור ועדהמלם מערכות בע"מקבלת נתוני רכב זררבעון 20204
               50,000                                    07.80.02.5750,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיפירוק דק תקול ותיקון דלת אש שאינה בטיחות רמלהרבעון 20204



               50,000                                    07.80.02.5750,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכי ביצוע קו חיים ב"דרבעון 20204
               50,043                                    07.80.02.5650,000מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלעב' שיפוץ תחנת באר שבע ארכיוןרבעון 20204
               49,957                                    07.80.02.5150,000מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלעב' שיפוץ תחנת באר שבע ארכיוןרבעון 20204
               50,000                                    07.80.02.2950,000פו/ פטור ועדההאוניברסיטה העבריתמחקר אמוןרבעון 20204
               50,000                                    07.80.02.5650,000פס/ פטור סגן חשבמי-דן מעיןמשדדותרבעון 20204
               49,990                                    07.80.02.5750,000המ/ הצעת מחירנגישות ישראל הנגשת מסמכים לעוורים ולכבדי ראיהרבעון 20204
               50,000                                    07.80.02.9650,000המ/ הצעת מחירבי"ח הדסה עין כרםבדיקות קורונה- אזור ירושלים והסביבהרבעון 20204
               50,000                                    07.80.02.5150,000המ/ הצעת מחירלטרא סיסטמס בע"משילוט לתחנות במרחב שפלה ותחנת מודיעיןרבעון 20204
               41,485                                    07.80.02.2950,000מפ/ מכרז פומביגרטינג מרדכיבדיקות ארגומטריהרבעון 20204
               29,952                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2021-נעורים מדידת פנים וחזיתותרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהרשאה 2021-תכנון ופיקוח בניית מגוריםרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומבישביב מהנדסים ניהול פרוייקטים בע"מהרשאה 2021-ניהול ופיקוח תרבעון 20204
               25,694                                    07.80.02.5650,000המ/ הצעת מחירמגן דוד אדוםליווי ופינוי עבור חבלהרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2021-תנון פרויקט לב תרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2021-תכנון תברואתי ופיקוח מגרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2021-תכנון קונסט' רבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלהרשאה 2021-תכנון מתקני חשמל ופיקוחרבעון 20204
               49,996                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםהרשאה 2021-תכנון אדירכלותרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2021- תכנון מתקני תברואה ופיקוח מטבחרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומביאביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מהרשאה 2021-ניהול פרויקטים הקמת סככות יחרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5150,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2021-תכנון תברואתי רבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5150,000מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהרשאה 2021-תכנון ופקוח אדריכלות רבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5150,000מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלהרשאה 2021-תכנון ופקוח חשמל מאגר מים משמר איילוןרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיהרשאה 2021-עב' תחזוקת מים וביוב בבית נטופה במעונהרבעון 20204
                  1,672                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מהרשאה 2021-תחזוקת עב' חשמל רבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5150,000מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צהרשאה 2021-קומת מודיעין מטארבעון 20204
               49,955                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מתשתיות חשמל באזור דרוםרבעון 20204
               20,501                                    07.80.01.0550,000מח/ מכרז חשכ"להאגודה להתנדבותשירות לאומירבעון 20204
               50,000                                    07.80.02.2950,000מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהאגרה רישוי הדרכת נהיגה -בית ספר לנהיגה רבעון 20204
               50,000                                    07.80.02.5650,000המ/ הצעת מחיראינקוגניטוס טכנולוגיות בע"ממשדר אודיו/וידאורבעון 20204
               46,711                                    07.80.02.0950,000מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מתחזוקת מערכת כיבוי אש בית השוטר ירבעון 20204
               50,000                                    07.80.02.9650,000המ/ הצעת מחירקומיוניקטיוי בע"מסרטון בשלטי חוצות - 110רבעון 20204
               10,226                                    07.80.02.5750,000מפ/ מכרז פומבימכבסת מלבין הצפון בע"משירותי כביסה וגיהוץרבעון 20204
               49,828                                    07.80.02.2950,000פס/ פטור סגן חשבדיגי'יטנט בע"מרכש סדנאות הדרכה  דיגיטליות רבעון 20204
                     -                                    07.80.02.1350,000פו/ פטור ועדה איתוראן איתור ושליטהביטוח - ניהול צי רכב,איכון וניטור התנהגות נהג רבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2021-הקמת תחנת באר שבערבעון 20204
               10,399                                    07.80.02.5350,000מפ/ מכרז פומביקפוסטיאנסקי איליהבדיקות ארגומטריהרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהרשאה 2021- התקנת מערכת גילוי אש כיתות לימוד במכמרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5650,000מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"משכרית מוניות נגישותרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.1350,000המ/ הצעת מחיררביב טרקטורונים בע"מתיקון ותחזוקת טרקטרוני הונדה רבעון 20204
               49,725                                    52.50.01.2049,725מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"מניהול ופיקוח שיפוץ תחנת יהודהרבעון 20204
               49,491                                    07.80.02.5649,491מפ/ מכרז פומביטי טי 9 עיצוב בע"מייצור תיקי חבלהרבעון 20204
               49,696                                    07.80.02.5649,450מפ/ מכרז פומביג.ג. רובוטיקה מתקדמתתיקון חלקי רובוטיםרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5649,450מפ/ מכרז פומביג.ג. רובוטיקה מתקדמתתיקון חלקי רובוטיםרבעון 20204
               49,421                                    07.80.02.5749,421מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מבלאי מחשוב מבצ - מסכיםרבעון 20204
               49,140                                    07.80.02.5649,140המ/ הצעת מחירא.ת קוגניטיב בע"מ מערכת רב ערוציתרבעון 20204
               49,140                                    07.80.02.5749,140המ/ הצעת מחירניוראליג'ן בע"מתוכנה לבדיקת אפליקציות - LPRרבעון 20204
               49,140                                    07.80.02.5749,140מפ/ מכרז פומביגולדטקמע' השתקה סרט ראש ללוחםרבעון 20204
               21,470                                    52.50.01.2049,140מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםהרשאה 2021- יועץ מיזוג ואינסרבעון 20204
               49,140                                    07.80.02.2949,140מפ/ מכרז פומבימ.ה.משכן התכלתרכש תשמישי קדושהרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2049,001פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגרש רכבים חולוןרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.9647,500מפ/ מכרז פומביפפה מישל 1999שרותי הסעדה קרית גת דצמבר אתרבעון 20204
               46,800                                    07.80.02.2946,800המ/ הצעת מחירמרכז גבים לגשור בע"מיום עיוןרבעון 20204
               46,215                                    07.80.02.5646,215מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מרכש 10 זרקורי סריקה לרכברבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5646,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןהובלה ודמי טיפולרבעון 20204
               12,891                                    07.80.02.0946,000מש/ מכרז שב"סעוצמת הקורהרשאה 2021-תחזוקת חדרי קירור צפוןרבעון 20204
               46,000                                    07.80.02.5146,000מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צהספקת מבנה שרותים 2תאים מודיעין עיליתרבעון 20204
               25,978                                    52.50.01.2045,738מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.6145,355מה/ מנהל הרכביוניברסל מוטורס ישראלרכש 1 סוואנהרבעון 20204
               45,000                                    07.80.02.5745,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלתיקון ליקויי חשמל יח' פרשים צפוןרבעון 20204
               44,999                                    07.80.02.5644,999פס/ פטור סגן חשבפולאריס סולושיינס בע"מקלפה לאפודרבעון 20204
               44,460                                    07.80.02.5644,460המ/ הצעת מחיראשדוד ים בע"מאסדת הצלהרבעון 20204
               40,537                                    07.80.02.5744,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
               44,000                                    07.80.02.9644,000הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרמחיצות עבור אטוברבעון 20204
               42,705                                    07.80.02.9642,705מפ/ מכרז פומביפולאריס סולושיינס בע"מאביזר ראשרבעון 20204
               42,120                                    52.50.01.2042,120אא/ אישור אוצרחברת מוטורולהרכש מגן ברקים - תרניםרבעון 20204
               42,120                                    07.80.02.5742,120מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד היקפי למחשבים זיכרונות ומדפסותרבעון 20204
               32,100                                    07.80.02.5640,950מפ/ מכרז פומבימ.ר.ד אפרםצינה חלופית לאקדחרבעון 20204
               40,281                                    07.80.02.5640,868פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאגמ מגב חריש- מחוז חוףרבעון 20204
               39,894                                    07.80.02.5640,365מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןציפותרבעון 20204
               26,074                                    07.80.02.5640,000הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהאגרותרבעון 20204
               40,000                                    07.80.02.5740,000מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלקירוי קראוונים ושיפוץ דלתות תרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2040,000מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלהרשאה 2021-תכנון חשמל פרויקט לב תרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2040,000מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםהרשאה 2021-תכנון מיזוג ואינסטלציהרבעון 20204
                  8,408                                    52.50.01.2040,000מפ/ מכרז פומבישביב מהנדסים ניהול פרוייקטים בע"מהרשאה 2021-ניהול פרויקט שיפוץ תחנת טייבה הישנהרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2040,000מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלהרשאה 2021-תכנון חשמל טייבהרבעון 20204
               38,259                                    07.80.02.0940,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםכתיבת פקודות אינטגרציה במבני מרבעון 20204
               40,000                                    07.80.02.5640,000פו/ פטור ועדהמרעום דולפיןמגן צוואררבעון 20204
               39,780                                    07.80.02.9639,780מפ/ מכרז פומביתאר אידיאל קונספטסמסיכותרבעון 20204
               39,663                                    52.50.01.2039,663פו/ פטור ועדהבריפקאםתוכנה לצמצום זמני צפייהרבעון 20204
               39,663                                    07.80.02.5639,663פו/ פטור ועדהבריפקאםתוכנותרבעון 20204
               38,344                                    07.80.02.5139,000מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)חניות מדיםרבעון 20204
               38,610                                    07.80.02.5638,610מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלעב' בינוי ביתן זקופות ת. רהטרבעון 20204
               38,352                                    07.80.02.5138,400מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותתכנון אדריכלות תחנת שלם/מרחב קדמהרבעון 20204
               38,000                                    52.50.01.2038,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון קיר תומך וגדר,משטרת טבריהרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5637,440מפ/ מכרז פומבייפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מתרגום תמלולרבעון 20204
               37,066                                    07.80.02.5637,066מפ/ מכרז פומביסי דיסק מעבדותמכשיר העתקה + כונן מגן כתיבהרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5936,336מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנוערבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5135,925מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלהרשאה 2021-תכנון חשמל דמרבעון 20204
               35,100                                    07.80.02.5735,100מח/ מכרז חשכ"לחברת פרטנר תקשורת בע"מנתב אלחוטי TELTONKA RUT955רבעון 20204
                  7,244                                    07.80.02.5735,100מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהסעיםרבעון 20204
               29,811                                    07.80.02.2935,100מפ/ מכרז פומבימכללת אי אל דיסדנאות חוסן נפשי לשוטריםרבעון 20204
               34,687                                    07.80.02.2935,100מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מהיסעיםרבעון 20204



               35,019                                    52.50.01.2035,019פו/ פטור ועדהסלברייטתוכנה לשחזור ראיות ממצלמות אבטחה רבעון 20204
               35,019                                    07.80.02.5635,019פו/ פטור ועדהסלברייטתוכנותרבעון 20204
               34,560                                    07.80.02.7035,000הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהאגרות למטוסרבעון 20204
               35,000                                    07.80.02.0935,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ר.נוי אביב מערכות בע"מעבודות גינון - מטה מחוז מרכזרבעון 20204
               19,119                                    07.80.02.5535,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןהובלה ודמי טיפולרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.1335,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.מ.גלס זגגות רכב-זלינסקי ארטיוםתיקון מושבים אילת 2021רבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2035,000מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהרשאה 2021-תכנון אדריכלי יחרבעון 20204
               35,000                                    07.80.03.0435,000הכ / התחייבות כספיתמ. א. דרום השרוןאבטחת ישוביםרבעון 20204
               34,999                                    52.50.01.2035,000מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלהרשאה 2021-פינת מדים רמלהרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2035,000מפ/ מכרז פומביבן עזרא מנחם הנדסת חשמלהרשאה 2021-משלט ש"י עץ חשמלרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.1335,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.א.י.מ שרותים לרכב ונכסים בע"מתחזוקת כלים T3רבעון 20204
               35,000                                    07.80.02.5635,000מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנייח' 33רבעון 20204
               35,000                                    07.80.02.5735,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטופ קאר שיריון בע"מפיילוט מגבר צופר עבור מעבדה ירון יוסףרבעון 20204
                  3,000                                    07.80.02.5735,000מפ/ מכרז פומבימ.ל. שירותי כביסה בע"ממתן שירותי כביסה וניקוי יבשרבעון 20204
               34,996                                    07.80.02.5735,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיי טי סי מצלמות שביל טכנולוגיות בעמצלמותרבעון 20204
               34,999                                    52.50.01.2034,999מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםהמשך עב' שיפוץ חבלה אשדודרבעון 20204
               34,996                                    07.80.02.5634,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסופה -ציוד טיוליםרכש ערכות הסוואה יריעות חוסמות תרמירבעון 20204
               34,960                                    07.80.02.5634,960הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסוויפטווטר בע"מ-צח סרורציוד חילוץ ממים זורמים למחלץרבעון 20204
               34,866                                    07.80.02.5334,866הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.א.ג.שרותי רפואה בעמציוד רפואי טקטירבעון 20204
               34,740                                    07.80.02.5634,740הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפי. גי'. סטודיו מחקר ופיתוח בע"ממחסותרבעון 20204
               34,740                                    07.80.02.2934,740הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפי. גי'. סטודיו מחקר ופיתוח בע"מרכש  קירות מודולאריים למטווחרבעון 20204
               17,316                                    07.80.02.5634,691הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי. בי. אי קומרס- יניב יאירסוללות+רמ"ק למכשיר קשר קנווד ליחרבעון 20204
               34,515                                    07.80.02.5634,515מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןציפה לאפוד שיטור ימירבעון 20204
               34,515                                    07.80.02.5634,515הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאשדוד ים מספנה ושירותי ים בע"מהתקנת מזחרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5634,000מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבהרשאה להתחייב גרירות מחוז תרבעון 20204
               33,930                                    07.80.02.0933,930הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשתלת כדורישירותי גינוןרבעון 20204
               33,930                                    07.80.02.5633,930תמ / תיחור מעל 50 אש"חל.ט מרפאה וטרינרית בע"מקורסרבעון 20204
               33,836                                    07.80.02.5733,836הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיונידרס תדמיתמכנסיים וחולצותרבעון 20204
               33,637                                    07.80.02.5333,638הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקוסמוטרייד בע"ממכשור רפואי למרפאותרבעון 20204
               33,500                                    07.80.02.0433,500מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oביגודרבעון 20204
               33,000                                    07.80.02.5733,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת העיתונות הממשלתיתסדנת דוברותרבעון 20204
               33,000                                    07.80.02.5633,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרעום דולפיןתיק אישי 45 ליטר יג"ל צפוןרבעון 20204
               29,098                                    07.80.02.5632,994מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"ממערכת אלחוטית לרוכב אופנוע רכש קארדו ליחידותרבעון 20204
               32,397                                    07.80.02.5732,397מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכישת סורקיםרבעון 20204
               32,397                                    07.80.02.5732,397מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקיםרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2032,000מפ/ מכרז פומבישביב מהנדסים ניהול פרוייקטים בע"מהרשאה 2021-ניהול פרוייקט שכירות אתרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2032,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"משיטור עירוני ג'וארישרבעון 20204
               32,000                                    07.80.02.5732,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיתן רפאליהכשרהרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5132,000מפ/ מכרז פומביע.ר.ד הובלותהובלה תחנת חברוןרבעון 20204
               31,961                                    07.80.02.5131,707הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנירוסטה תעשיות ל בע"מפרוייקט תחנת מודיעיןרבעון 20204
               31,590                                    52.50.01.2031,590מפ/ מכרז פומביד. ו- י. שני בע"מתכנון תורן טירה – פרוייקט מגזר ערבירבעון 20204
               31,590                                    07.80.02.5631,590הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשיינינג וורלד בנלאומי בע"מאלונקת חילוץ בהיטסרבעון 20204
               20,475                                    07.80.02.1331,590המ/ הצעת מחירעואודה אדהם,מוחמדתחזוקת תיקון מושבים אזור צפון רבעון 20204
                     -                                    07.80.02.1331,590מפ/ מכרז פומבידלק תעשיות בע"מהרחבה- תחזוקת משאבות שמן רבעון 20204
               21,639                                    07.80.02.1331,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משירותי שכירות כ"ררבעון 20204
               28,549                                    07.80.02.5730,350מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"ממכרז מסכיםרבעון 20204
               31,664                                    07.80.02.5630,326מפ/ מכרז פומביש.א.ג.שרותי רפואה בעמרכש מכשיר דפיברילטוררבעון 20204
               30,116                                    07.80.02.5730,116מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםשכ"ט תיק מתקן ביה"ש ת"ארבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5630,011הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשבא-יםחליפות צלילה לחילוץ ממים זורמיםרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5130,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםהרשאה 2021-תכנון אדריכלי מעבדת סמים מטארבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2030,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2021-מתפ"א פ"ת תכנון חניותרבעון 20204
               29,949                                    07.80.02.5730,000מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהשיפוץ ובינוי מסדרון מז"פ מרלוג נתיבותרבעון 20204
               29,994                                    07.80.02.0430,000מפ/ מכרז פומבישיר בן קייטרינגהסעדה מחוז ת"א - שיר בן - רבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5430,000פו/ פטור ועדהמכבי שירותי בריאותאגרת מיון עבור שוטרים שנפצעו בתפקידרבעון 20204
               30,000                                    07.80.02.5130,000פו/ פטור ועדהמי עירון בע"מהתחברות למים תחנת טייבהרבעון 20204
               30,000                                    07.80.02.2930,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרמי חכמהשרותי צילום - בית מורשתרבעון 20204
               30,000                                    07.80.02.5330,000מח/ מכרז חשכ"לפלייסקייפהפקת סרטונים חוסן אוכלוסירבעון 20204
               30,000                                    07.80.02.5330,000מח/ מכרז חשכ"לאלי לוי הפקותהפקת סרטונים חוסן אוכלוסירבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5130,000מפ/ מכרז פומביא.ד. הנדסת חשמלהרשאה 2021-שירותי ייעוץ חשמל מעבדת סמים מטארבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2030,000מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צהרשאה 2021-זי"ט חטמ"ר עציוןרבעון 20204
               29,999                                    07.80.02.5729,999מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעב' בטיחות תחנת קריית גתרבעון 20204
               29,999                                    07.80.02.2929,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפודקאסט ישראל מדיה בע"מבית מורשת הדרכה והעשרהרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.2929,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיתן רפאליהכשרותרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.2929,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסקוריטיץ' בע"מהכשרותרבעון 20204
               18,087                                    07.80.02.5629,999מפ/ מכרז פומביד"ר עמוס פרישלינג בע"משרות ויטרינרירבעון 20204
               29,996                                    07.80.02.5729,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנ.א. אשר בע"מלוקרים בלאי ריהוט יסמ צפוןרבעון 20204
               29,995                                    52.50.01.2029,995מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכימסובים- קירוי פנלים בין המשרדיםרבעון 20204
               28,079                                    07.80.02.5729,952מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"מהפעלת מערכת הגברה טקס עיטוריםרבעון 20204
               29,333                                    07.80.02.5629,835מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)פלייר צבעוני -רבעון 20204
               29,500                                    07.80.02.2929,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהאקדמיה ללשון עבריתפרוייקט -שפה העבריתרבעון 20204
               29,340                                    07.80.02.5729,340מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד היקפירבעון 20204
               29,250                                    07.80.02.5729,250הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"ממדפסות ניידות למערכות שיקוףרבעון 20204
               29,250                                    07.80.02.5629,250מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוץ פרויקט קישלה תא מעצררבעון 20204
               26,735                                    07.80.02.1329,250המ/ הצעת מחיראוטו נח בע"מתיקון מושבים- אזור המרכז 2021רבעון 20204
               29,133                                    52.50.01.2029,133הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלטרא סיסטמס בע"מהרשאה 2021-שלט מואר שיטור עירוני גרבעון 20204
               29,016                                    07.80.02.5629,016הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקו האופק פור יור איידערכות עזרה ראשונהרבעון 20204
               28,259                                    07.80.02.5128,259מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.6128,259מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמרכש 1 אופנוע 1250רבעון 20204
               27,607                                    07.80.02.6128,080מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מגנטים לרכבים לצורך נראות ואכיפהרבעון 20204
               28,080                                    07.80.02.0428,080מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתשירותי הסעדהרבעון 20204
               28,000                                    07.80.02.5728,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאייר טו גו בע"מעמדת ניפול אוויררבעון 20204
               28,000                                    07.80.02.5628,000מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מסוללותרבעון 20204
               28,000                                    07.80.02.9628,000מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאניציוד טכנולוגי צוות תיעוד קורונהרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.6127,685מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 4 קטנוע 350רבעון 20204
               27,144                                    07.80.02.5727,144הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרולן בע"ממכולות אימוןרבעון 20204
               27,027                                    07.80.02.5727,027פו/ פטור ועדהסקיורלי בע"מתחזוקת מערכת C-VIEW לניהול תעודות רבעון 20204
               21,967                                    07.80.02.5127,000מפ/ מכרז פומביכדורי יוסי מבנים טרומייםפרויקט זי"ט תחנת שפרעםרבעון 20204
               26,796                                    07.80.02.5626,816מפ/ מכרז פומביפ.א.ב. ייצור וייבואביצוע עבודות מכניותרבעון 20204
               26,785                                    52.50.01.2026,800מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' פיתוח ותשתיות עבור התקנת מערכת חימוםרבעון 20204
               24,019                                    07.80.02.5726,400מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
               20,658                                    52.50.01.2026,340פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מדמ"ש עמ"מ י-ם מבנה ישןרבעון 20204
               26,325                                    07.80.02.5726,325מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
               26,325                                    07.80.02.5626,325הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית אומנויות תרבות רחובסדנת גרפיטי פרוייקט מילה ברמה הארציתרבעון 20204



               25,904                                    07.80.02.5626,000מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהעב' אבטחה מסדרון מז"פ נתיבותרבעון 20204
               26,000                                    07.80.02.5826,000מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןדיווח מאבטחי מוסחרבעון 20204
               25,740                                    07.80.02.5625,740הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מקוראי ברקוד אלחוטירבעון 20204
               25,389                                    07.80.02.1325,389פו/ פטור ועדהסונול ישראל בע"מהרחבה- תיקון נזק למשאבת דלקרבעון 20204
               25,038                                    52.50.01.2025,038מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהרשאה 2021-רכש מזגנים עבור כיתות לימוד מגרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5125,000מפ/ מכרז פומבידן שרון א.ב. מתכננים בע"מתכנון חשמל דמ"ש מטא"ר- איוורור מזרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5125,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'דמ"ש מטא"ר י-ם בטיחות אש תכנון קונסטרוקציהרבעון 20204
               18,468                                    07.80.02.5725,000פו/ פטור ועדהחברת החשמל מזרח ירושליםחברת חשמל מזרח ירושליםרבעון 20204
               19,610                                    07.80.02.0925,000מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"משירותי ניקיוןרבעון 20204
               16,037                                    07.80.02.5125,000מפ/ מכרז פומבישביב מהנדסים ניהול פרוייקטים בע"מהרשאה 2021-ניהול פרויקט-רבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2025,000מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלהרשאה 2021-מחוז מרכז היתר יביל שמוש חורגרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2025,000מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםהרשאה 2021-בית השוטר י-רבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2025,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2021-מבנה 6 חבלה תכנון ופקוח משמר איילוןרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2025,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2021- עב' מיזוג ותברואה מגורים מכמשרבעון 20204
                  8,179                                    52.50.01.2025,000מפ/ מכרז פומבידן שרון א.ב. מתכננים בע"מהרשאה 2021-תכנון ופיקוח עליון חשמלרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2025,000מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלהרשאה 2021-תכנון חשמל יחרבעון 20204
               24,998                                    07.80.02.5125,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל למצלמות עבור אבטחת גדר בסיס עטרותרבעון 20204
               24,999                                    07.80.02.5724,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברגמן איילהכשרהרבעון 20204
               24,999                                    52.50.01.2024,999מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלמעבר מחלקת תכנון לבית דגןרבעון 20204
               23,848                                    07.80.02.5724,710מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים קעוריםרבעון 20204
               23,740                                    07.80.02.5724,710מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכי תצוגה רחבים ומרובי כניסותרבעון 20204
               24,500                                    07.80.02.5724,500הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןעמדות מחשוב צה"ליותרבעון 20204
               22,268                                    07.80.02.5724,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
               23,868                                    07.80.02.5623,868הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי. בי. אי קומרס- יניב יאירציוד אישי למחלץרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5723,400מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהיסעיםרבעון 20204
               23,564                                    07.80.02.5623,400מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"מרכש אמצעים יח' יגלרבעון 20204
               23,400                                    07.80.02.5323,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצחר אלמוגפיתוח הדרכה בזום - בית מורשתרבעון 20204
               23,400                                    07.80.02.2923,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןענבר גת שחםהפקת סרטון הדרכה - יום השואהרבעון 20204
               16,380                                    07.80.02.5623,400המ/ הצעת מחירטרמל ביקון בע'ממערכת לייזר להרתעה המופעלת מרחוקרבעון 20204
                  4,372                                    07.80.02.1323,400מה/ מנהל הרכבמטרו מוטור שווק בע"מתחזוקה גלובלית "מטרו"-טרקטורוני קאווסאקירבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2023,400מפ/ מכרז פומבימר טלקום בע"מתחזוקת תרנים- פירוק תורן במגרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.2923,400מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעיםרבעון 20204
               19,578                                    07.80.02.9623,100מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב עד 30.10.20רבעון 20204
               23,096                                    07.80.02.2923,096מפ/ מכרז פומביקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מרכש תעודות מינוירבעון 20204
               23,000                                    07.80.02.2923,000מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןדמ"ש סלולאררבעון 20204
               22,209                                    07.80.02.5622,909מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנסיםרבעון 20204
               22,815                                    07.80.02.5722,815הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזרם ישר בע"ממצלמות עבור רועי דוסטררבעון 20204
               22,815                                    07.80.02.5622,815מפ/ מכרז פומביעוז בת גלים בע"מהעברת מכונת שטיפהרבעון 20204
               22,800                                    07.80.02.5722,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיי טי סי מצלמות שביל טכנולוגיות בעציוד טכנולוגירבעון 20204
               22,691                                    52.50.01.2022,691מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותציוד היקפי למחשבים זיכרונות ומדפסותרבעון 20204
               22,691                                    07.80.02.9622,691מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב פורנזירבעון 20204
               22,691                                    07.80.02.5622,691מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשבים נייחים וניידים מכרז חשכרבעון 20204
               22,534                                    07.80.02.5622,534מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד היקפי למחשבים זיכרונות ומדפסותרבעון 20204
               21,454                                    07.80.02.5722,442מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"משרת לפרויקט מבט ירושלים חלופירבעון 20204
               20,262                                    07.80.02.9622,327מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד תקשורת אקטיבית עבור טלי ניידותרבעון 20204
               22,324                                    07.80.02.5722,324מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מרכש אלפסק טכנולוגיות אח"מרבעון 20204
               22,227                                    07.80.02.5622,207מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מתשתית חשמל עבור קרוסלהרבעון 20204
               21,787                                    52.50.01.2022,000מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"משיפוץ קומה 3 בט"פרבעון 20204
               21,993                                    07.80.02.5622,000מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעתחזוקת מבנים  מחוז חוף - עבודות אחזקה שוטפת בבסיסרבעון 20204
               21,277                                    07.80.02.5121,277מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכידלת פריצה קרה תחנת גבעתייםרבעון 20204
               21,200                                    07.80.02.5721,200מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
               15,674                                    52.50.01.2021,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
               20,706                                    07.80.02.5621,000מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)חיפוי קירות טפטים מטא"ר רמלהרבעון 20204
               20,765                                    07.80.02.0921,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. מעלה אפריםארנונהרבעון 20204
               17,377                                    07.80.02.0421,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןהסעדה שוטפתרבעון 20204
               19,876                                    07.80.02.5721,000מח/ מכרז חשכ"לארכיב 2000 בע"משירותי ארכיב וגניזהרבעון 20204
               20,900                                    07.80.02.5720,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרחמים מאיר- סאני אלקטריקמכונת קרח וחידוש מקררים בלאירבעון 20204
               20,800                                    07.80.02.5320,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרוית דלויהמוזיאון הנוטרות- עריכה לשוניתרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.6120,751מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 3 יונדאירבעון 20204
               20,569                                    07.80.02.5720,569מפ/ מכרז פומביאוהלי נתנוב בע"מהשכרת אוהלרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.9620,460מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כלי רכברבעון 20204
               18,871                                    07.80.02.5720,250מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
               19,170                                    07.80.02.5720,250מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
               18,434                                    52.50.01.2020,250מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
               19,043                                    52.50.01.2020,250מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
               20,222                                    07.80.02.2920,222מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מהכנה למבחני דפ"ר וכשריםרבעון 20204
               20,181                                    07.80.02.5620,205מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחררכש סל רוכב מחוז צפוןרבעון 20204
               20,049                                    07.80.02.2720,049מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףהחלפת פרקט ת. יבנהרבעון 20204
               20,001                                    07.80.02.5620,002מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל הדרכה טבריהרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.0420,001מפ/ מכרז פומביע.ר.ד הובלותהעברת מחסן אטו"ברבעון 20204
                  4,376                                    07.80.02.5620,001מפ/ מכרז פומביד"ר רון חייקשירותים וטרינרייםרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהרשאה 2021- תכנון היתר תחנת יבנהרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.2920,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשרד ראש הממשלההכשרותרבעון 20204
               20,000                                    07.80.02.2920,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת העיתונות הממשלתיתהכשרותרבעון 20204
               19,990                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומביגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מתכנון מטבח נעורים-בהרשאהרבעון 20204
                  9,294                                    07.80.02.5120,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםדמ"ש מטא"ר י"ם - בטיחות אשרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5120,000מפ/ מכרז פומבידן שרון א.ב. מתכננים בע"מדמ"ש מטא"ר י-ם בטיחות אש תכנון אדריכלותרבעון 20204
               10,624                                    07.80.02.2920,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןשירותי מטווחיםרבעון 20204
               20,000                                    07.80.02.5720,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.זמברג מוצרי מתכת בע"ממטרות קופצותרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2021-תכנון סככה יחרבעון 20204
               18,045                                    07.80.02.5620,000מפ/ מכרז פומביאם.אי.אס מחקרים שיווקים בע"מ הקצאת תקציב לקרים בחצית שנייה של חודש רבעון 20204
                  5,196                                    07.80.02.5720,000מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהיסעיםרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5120,000פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגב יהודאי ירושליםרבעון 20204
                  5,226                                    07.80.02.0920,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידהרשאה 2021-שכירת שירותיים כימייםרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2021-תכנון קונסטרוקציה יחרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5720,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכבסת הדרום-מנוח רפאל.שרותי כביסהרבעון 20204
               20,000                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומבימר טלקום בע"מתחזוקת תרנים משל"ט ש"ירבעון 20204
               20,000                                    07.80.02.5720,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלחכים - הדפסה והוצאה לאור בע"משילוט בטיחותי לתחנות ומטה מחוז צפוןרבעון 20204
               20,000                                    07.80.02.5420,000פו/ פטור ועדהכספית ייצוג והפקת אמניםהופעה - משפחות שכולותרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5620,000פו/ פטור ועדהבנימין יביןייעוץרבעון 20204
                  5,242                                    07.80.02.5620,000מפ/ מכרז פומביסולמות חגית (1990) בע"מסולמות בהרשאהרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2021- עב' תכנון מברבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5120,000מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירהרשאה 2021-שיותי,תכנון אדרכלי יהודאי מגוריםרבעון 20204



                     -                                    07.80.02.5120,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2021-שירותי,תכנון אדרכלי יהודאי מגוריםרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5120,000מפ/ מכרז פומביבן עזרא מנחם הנדסת חשמלהרשאה 2021-שירותי,תכנון אדרכלי יהודאי מגרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5120,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2021-שירותי,תכנון אדרכלי יהודאי מגוריםרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5120,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'הרשאה 2021-שירותי תכנון קונסטרוקציה מעבדת סמים מטארבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5120,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2021-שירותי תכנון קונסטרוקציה מעבדת סמים מטארבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2020,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
               19,984                                    07.80.02.5120,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' בינוי שיפוץ תאי שירותים תאי מעצר תחנת כרבעון 20204
                  2,000                                    07.80.02.5619,999מפ/ מכרז פומביטיפול נמרץ וטרינרי בע"משרות ויטרינרירבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5619,998מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מפנסים למתנדביםרבעון 20204
               19,995                                    07.80.02.5319,995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצחר אלמוגמוזיאון הנוטרות-פיתוח פע' חינוךרבעון 20204
               19,984                                    07.80.02.5619,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטלמסג' בע"משירות הודעות SMS יחידות החילוץרבעון 20204
               19,957                                    07.80.02.5719,957מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מפולדרים ומחברותרבעון 20204
               13,003                                    07.80.02.5619,940מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב - מחוז חוףרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5619,931פו/ פטור ועדהBD MANUFACTURING IMPO EXPO LTDתשלום מע"מ והובלהרבעון 20204
               19,902                                    07.80.02.5619,902מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20204
               19,902                                    07.80.02.2919,902מש/ מכרז שב"סבש גל (שבא)מזרוני חיפוי לחדר קרב מגערבעון 20204
               19,890                                    07.80.02.0919,890הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדריהם דבירעבודות ביוב ושיחרור סתימות בבסיסי מגרבעון 20204
               19,890                                    07.80.02.6119,890הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"מזיווד אבטיפוס למכשירי קשררבעון 20204
               19,890                                    07.80.02.2919,890הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטור סיני מקרקעין בע"מסדנאותרבעון 20204
               19,832                                    07.80.02.0919,832מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צאיטום גגות במחוז ש"ירבעון 20204
               19,800                                    07.80.02.0919,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנדב איכות בגיזוםעבודת גינוןרבעון 20204
               19,706                                    07.80.02.9619,800מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כ"ררבעון 20204
               19,656                                    07.80.02.9619,656מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
               19,656                                    07.80.02.5119,656מש/ מכרז שב"סצידון שרותי הסקהעב' המשך בפרויקט מגורי בנות חטיבה טקטית בהרבעון 20204
               19,539                                    07.80.02.5319,539הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהנרי שיין שוודנטרכש ציוד למרפאת שיניים מכמשרבעון 20204
               19,480                                    07.80.02.0919,500מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' איטום מג"ברבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5619,445מפ/ מכרז פומביווי פי  ג'י ישראל בע"ממסך לדרבעון 20204
               19,188                                    07.80.02.5719,188הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"מרכש מזוודהרבעון 20204
               19,000                                    07.80.02.0919,000מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צהחלפת צנרת במערכת מים במעלה אדומיםרבעון 20204
               18,962                                    07.80.02.5718,962מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב עריכהרבעון 20204
               18,837                                    07.80.02.5718,837מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.2918,720הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדוויס נכסי איכות בע"משכירת כיתהרבעון 20204
               18,720                                    07.80.02.5618,720הכ / התחייבות כספיתמשרד התעשיה והמסחראימות משקל ניידרבעון 20204
               18,720                                    07.80.02.5718,720הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסר מוצרי פרסוםתשורותרבעון 20204
               17,557                                    07.80.02.5718,708מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5618,598הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןערן צירמן - סטארטקורס גרפיקה למבצרבעון 20204
               18,509                                    07.80.02.5618,509הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאשדוד ים בע"מאפודות הצלה לשיטור הימירבעון 20204
               18,358                                    07.80.02.5718,358מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20204
               18,358                                    07.80.02.5718,358מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותמחשוברבעון 20204
               18,000                                    07.80.02.0418,000מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oסל לוחםרבעון 20204
               18,000                                    07.80.02.5718,000הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרריהוט מרדי עבור מעבר של מחרבעון 20204
                  7,862                                    07.80.02.0918,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכניקה שרות-יוסיתיקון גנרטוררבעון 20204
               17,695                                    52.50.01.2017,695מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
               17,550                                    07.80.02.5717,550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפי. גי'. סטודיו מחקר ופיתוח בע"ממטרותרבעון 20204
               17,550                                    07.80.02.5717,550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיונידרס תדמיתחולצותרבעון 20204
               16,212                                    07.80.02.0917,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית רמלהארנונהרבעון 20204
               17,470                                    07.80.02.5717,499מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מחזגנים ישנים בתחנות המחוז הצפונירבעון 20204
               17,433                                    07.80.02.5617,433הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.א.ג.שרותי רפואה בעמציוד רפואירבעון 20204
               17,355                                    07.80.02.2717,355מכרז בט"פתים נטקוםונדליזם א' 3 - את"ן 2020רבעון 20204
               11,700                                    07.80.02.5617,082מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מהובלהרבעון 20204
               17,013                                    07.80.02.5717,013מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד היקפירבעון 20204
               17,000                                    52.50.01.2017,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ר.נוי אביב מערכות בע"משיפוץ עמדת נופלים מחוז מרכזרבעון 20204
               17,037                                    07.80.02.5117,000מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)החלפת טפט בית מורשת ציפוי קיר סדוק ירקוןרבעון 20204
               16,965                                    07.80.02.5616,965מפ/ מכרז פומביארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"מייצור תיקיםרבעון 20204
               16,881                                    07.80.02.5616,881הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרבקה זהבי פאות בע"מערכת איפוררבעון 20204
               16,848                                    07.80.02.5616,848פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"מתחזוקת מערכת הודעות קוליותרבעון 20204
               15,939                                    07.80.02.5116,840מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
               14,955                                    07.80.02.5716,750מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"מרכש ציוד טכנולוגי ילפ צפוןרבעון 20204
               16,741                                    07.80.02.5716,742מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב עריכהרבעון 20204
               16,557                                    07.80.02.5716,557מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מציוד טכנולוגירבעון 20204
               15,201                                    52.50.01.2016,500מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
               16,500                                    07.80.02.5716,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיי טי סי מצלמות שביל טכנולוגיות בערכש מצלמותרבעון 20204
               16,500                                    07.80.02.2916,500מפ/ מכרז פומבימלאכת חושברכש תשמישי קדושה למ"ירבעון 20204
               16,497                                    07.80.02.5716,497הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעמר דוד - מקררי איכות דודציוד מטבחרבעון 20204
                  9,281                                    07.80.02.5616,250מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבשירותי גרירותרבעון 20204
               16,199                                    07.80.02.5716,199מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20204
               16,153                                    07.80.02.5516,153מכרז בט"פשמרד אלקטרוניקה בע"מעיר ללא אלימות אספקה והתקנה מצלמותרבעון 20204
               16,146                                    07.80.02.5616,146מש/ מכרז שב"ספילבוערכות מחסום קורונהרבעון 20204
               16,076                                    07.80.02.0916,076הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגומי ת"אקולטי נתזיםרבעון 20204
               16,050                                    07.80.02.2916,050הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאור לחייל בע"מ 513רכש חנוכיות ליח' מ"ירבעון 20204
               16,000                                    07.80.02.5716,000הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהררכש תוכנות  בית מורשת - מחלקת חינוך  אגף ההדרכהרבעון 20204
               16,000                                    07.80.02.5716,000מפ/ מכרז פומביאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מביגודרבעון 20204
               16,000                                    07.80.02.0916,000מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלעב' ריצוף בית דגןרבעון 20204
               14,742                                    52.50.01.2016,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5116,000פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגב עטרות ירושליםרבעון 20204
                  7,017                                    07.80.02.5716,000מפ/ מכרז פומביזירוקס ישראלמכונה תעשייתית לצילום סריקה והדפסהרבעון 20204
               15,892                                    07.80.02.2915,892הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרועי תירםסדנאותרבעון 20204
               15,892                                    07.80.02.2915,892הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנתיבי ערך-לייטון אדםסדנאותרבעון 20204
               15,821                                    07.80.02.5715,821מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
               15,753                                    07.80.02.5615,753מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסות למרחבים יפתח ירקון ואיילוןרבעון 20204
               15,678                                    07.80.02.2915,678הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנעם הרץעריכת סרט- הכרת השפה העבריתרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2015,476מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלהרשאה 2021-משמר איילון תברבעון 20204
               15,042                                    07.80.02.5115,453מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםשירותי תכנון תברואה תחנת זבולוןרבעון 20204
               15,435                                    07.80.02.5315,266מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרנעלייםרבעון 20204
               15,257                                    07.80.02.5615,257הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןריתוך טכנולוגיות בטיחותאוזניות אקטיביות לדוברי מומרבעון 20204
               15,210                                    07.80.02.5615,210הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיזמויות שדות-יםמנשא למגן ירירבעון 20204
               15,210                                    52.50.01.0415,210מח/ מכרז חשכ"לחברת פרטנר תקשורת בע"מאספקה הותקנה מגבר DBAרבעון 20204
               15,187                                    07.80.02.5715,187מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20204
               15,180                                    07.80.02.5715,180מח/ מכרז חשכ"לטלקוד מחשבים בע"ממקרניםרבעון 20204
               15,093                                    07.80.02.5715,093הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגל וגנושרותי גינוןרבעון 20204
               10,210                                    07.80.02.5615,001פו/ פטור ועדהמאיר מרכזי שירות שותפות מוגבלתשירותי תחזוקה למנועי הונדהרבעון 20204
               15,000                                    07.80.02.0915,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחנין מרעי-פינת חן סיבה קוסמטיקסעבודות גינוןרבעון 20204
               15,000                                    07.80.02.5615,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהכל בו לגן שרותי השקייה בע"מהחלפת בלאי צימחייה במש"ליםרבעון 20204



               14,995                                    07.80.02.0915,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוץ פרויקט-החלפת חול במטווחרבעון 20204
                  8,652                                    07.80.02.5115,000מפ/ מכרז פומביע.ר.ד הובלותהובלה פריסה מחודשת של להברבעון 20204
                  4,619                                    52.50.01.2015,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"מהרשאה 2021- שכ"ט ניהול פרויקט שיטור ימי אשקלוןרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5115,000מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהרשאה 2021- תכנון ופיתוח תשתיות רבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2015,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2021-מבנה 6 חבלה תכנון ופקוח משמר איילוןרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2015,000מפ/ מכרז פומביאורית אורנת רות שפירא אדריכלותהרשאה 2021-תכנון אדריכלי סככה חצריםרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2015,000מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלהרשאה 2021-תכנון חשמל סככה חצרים יחרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2015,000מפ/ מכרז פומבימיכאל בניטה מהנדסיםהרשאה 2021-תכנון מיזוג אויר יחרבעון 20204
               13,536                                    52.50.01.2015,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"משירותי ניהול ופיקוח פרויקטיםרבעון 20204
               13,666                                    07.80.02.5714,999מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"מטלויזיה 40"רבעון 20204
               13,392                                    07.80.02.5714,999מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"מרכש טלוויזיות לילפ צפוןרבעון 20204
                  4,746                                    07.80.02.5614,999מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"מתרגום עוקברבעון 20204
               11,466                                    07.80.02.5614,999מפ/ מכרז פומבימזרחי מורןהזמנה עבור שירותים וטרינרייםרבעון 20204
                     195                                    07.80.02.5614,999מפ/ מכרז פומביבית חולים וטרינרי בע"משירותים וטרינרייםרבעון 20204
                  4,672                                    07.80.02.5614,999מפ/ מכרז פומבירודריג שישירותים וטרינרייםרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5614,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגומא המרכז הישראלי לגישור ואימוןקורס גישוררבעון 20204
                     705                                    07.80.02.5614,998מפ/ מכרז פומבירונן דניאלשירותים וטרינרייםרבעון 20204
               14,976                                    07.80.02.5714,976הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמתנות פור אול בע"מציוד חורףרבעון 20204
               14,906                                    07.80.02.6114,918מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמאספקת והתקנת מערכת כריזהרבעון 20204
               14,917                                    07.80.02.5714,918הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאריז פתרונות סימון ואריזה בע"ממכונות קשירהרבעון 20204
               15,051                                    07.80.02.5614,918מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןרובד מיגוןרבעון 20204
               14,742                                    07.80.02.5714,742פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"מתחזוקת מערכת הודעות קוליותרבעון 20204
               14,693                                    07.80.02.0914,693אא/ אישור אוצרבק-טק (ירושלים) בע"משירותי חניהרבעון 20204
               14,672                                    07.80.02.5714,672הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוי.אס.אמ תקשורת בע"מסרטון הדרכהרבעון 20204
               14,625                                    07.80.02.5614,625הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקולדר חברה לקירור אווירבית מצנן אוויררבעון 20204
               14,625                                    07.80.02.5114,625מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירדמ"ש ראש פינה-תכנון מטבחרבעון 20204
               14,625                                    07.80.02.1314,625הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"ממקררי רכברבעון 20204
               14,625                                    07.80.02.2914,625הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאחיקם חסוןרכש ספרי תנ"כרבעון 20204
                  8,775                                    07.80.02.5614,625הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבי מרןסדנת מוזיקה די גי  ברמה הארציתרבעון 20204
               14,371                                    07.80.02.0914,400מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגנים טכנולוגיות עפולהרבעון 20204
               14,040                                    07.80.02.5514,040מפ/ מכרז פומבירדלר בעמהחלפת בלאי והצטיידות מבצעית מימוש רבעון 20204
               11,882                                    07.80.02.5714,040מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהסעיםרבעון 20204
               14,000                                    07.80.02.5714,000מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מתשתיות יל"פ גלילרבעון 20204
               13,982                                    07.80.02.5613,982מפ/ מכרז פומביוידאוסטמצלמת כיפהרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5113,900מפ/ מכרז פומבירמות מ.א ניהול ותחזוקההנגשת מבנים מעלית מטה מחוז שרבעון 20204
               13,806                                    07.80.02.5613,806מפ/ מכרז פומביאופק אורות בע"מפנסיםרבעון 20204
               13,765                                    07.80.02.0413,806הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוגיסטיקר בע"משקיות לליקוט מדיםרבעון 20204
               13,806                                    07.80.02.2913,806פס/ פטור סגן חשבדיגיטל מייינדרכש  קפסולה דגיטילית - מדור מדור פיתוח הדרכהרבעון 20204
               13,749                                    07.80.02.5513,749מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20204
               13,689                                    07.80.02.5613,689מפ/ מכרז פומביגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מרכש פנס מהבהברבעון 20204
               13,679                                    07.80.02.5613,612פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפניות נהגים- בנין כלל ירושליםרבעון 20204
               13,500                                    07.80.02.5113,500מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
               13,499                                    07.80.02.5413,499הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכספית ייצוג והפקת אמניםאירוע משפחות שכולות חוףרבעון 20204
               12,629                                    52.50.01.2013,472מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
               13,455                                    07.80.02.2913,455הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרובין ר.י.ד בע"מהדפסה מדבקות לתארי שטח למטווחי רבעון 20204
               13,268                                    07.80.02.5713,268הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתיק קו עיצובים בע"מתיק גב שלוקררבעון 20204
               13,163                                    07.80.02.5613,163הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוירכמן תומאספאוצ ארגונית למומרבעון 20204
               13,163                                    07.80.02.5613,163מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממטריצהרבעון 20204
               13,161                                    07.80.02.5613,161פו/ פטור ועדהפרצוב א.ד.י בע"מזממיםרבעון 20204
               13,104                                    07.80.02.5613,104הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתורן מסטבוים תעשיות מתכת בע"מדיגום מזגן לרכברבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2013,000פו/ פטור ועדהנש מהנדסים בע"מהרשאה 2021-תכנון אינסטלציה ופיקוח עליוןרבעון 20204
               13,000                                    07.80.02.9613,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכימחיצות פרספקס לקורונה עבור חדר דיונים מפרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5612,952מפ/ מכרז פומביאוהלי נתנוב בע"מכוננות שלג מבצעיםרבעון 20204
               12,870                                    07.80.02.5612,870מפ/ מכרז פומביא.ע. אל-עם יזמות בע"ממטווחים עבור מתנדבי מחוז צפוןרבעון 20204
               12,823                                    07.80.02.2912,823תמ / תיחור מעל 50 אש"חרבידים המרכז לחינוךסדנאות חינוך במג"ברבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2012,800מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2021- ביצוע כמאות פרויקט טייבהרבעון 20204
               12,424                                    07.80.02.5712,636מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)החלפת טפט פגום - מחוז מרכזרבעון 20204
               12,636                                    07.80.02.5612,636מפ/ מכרז פומביאומוייז מערכות בע"מעבודות אלקטרוניקהרבעון 20204
               12,519                                    07.80.02.0912,519הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקציר גינון ופיתוח - יניב אשרגינון תחנת מודיעין עיליתרבעון 20204
               12,355                                    07.80.02.5712,355מפ/ מכרז פומביד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסך קעוררבעון 20204
               12,227                                    07.80.02.5712,227הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקשריםשלטיםרבעון 20204
               11,988                                    07.80.02.5112,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' אבטחה בנושא הגבהת גדר בבסיס עטרותרבעון 20204
               12,000                                    07.80.02.5612,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנגישות ישראל קורס רכזי נגישותרבעון 20204
               12,000                                    07.80.03.0412,000הכ / התחייבות כספיתמ. א. יואבאבטחת ישוביםרבעון 20204
               12,000                                    07.80.02.5712,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגיד'יס שיווק בע"מציוד ספורטרבעון 20204
               12,000                                    52.50.01.2012,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהשלמת תכנון מערכת כיבוי אש מחוז מרכזרבעון 20204
               12,000                                    07.80.02.5612,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזיק-אור מוצרי חשמלמקרריםרבעון 20204
               11,934                                    07.80.02.5611,934הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקי גר ופכבל וסוללה למומרבעון 20204
               11,864                                    07.80.02.9611,864מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מאוזניה אלחוטית עם מטעןרבעון 20204
               11,802                                    07.80.02.5611,802מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןמנורות לתקרה וכבל מאריךרבעון 20204
               11,747                                    07.80.02.5611,747הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטופ קאר שיריון בע"מזיהוי כוחות ימ"ס י-םרבעון 20204
               11,700                                    07.80.02.0411,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפניני פנונו אוריתיום צילום מדיםרבעון 20204
               11,700                                    07.80.02.5611,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגומא המרכז הישראלי לגישור ואימוןקורס גישור משקים - דרוםרבעון 20204
                  4,907                                    07.80.02.1311,700פו/ פטור ועדהכלמוביל בע"מתחזוקת רכבי מרצדס ואריו.רבעון 20204
                  8,320                                    07.80.02.2911,700מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"מהיסעיםרבעון 20204
                  9,607                                    07.80.02.2911,700מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהיסעיםרבעון 20204
                  5,975                                    07.80.02.2911,700מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהיסעיםרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.2911,700מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מהיסעיםרבעון 20204
               11,653                                    07.80.02.5711,653מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותטאבלטרבעון 20204
               11,653                                    07.80.02.5611,653מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיקירוי פרגולהרבעון 20204
               11,550                                    07.80.02.5711,550מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
               10,748                                    07.80.02.5111,422מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
               11,408                                    07.80.02.5611,408הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקוולי-טסט ע"מסרטוןרבעון 20204
               11,387                                    07.80.02.5611,400מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרסל רוכב מחוז צפון ציוד לרוכבים חדשיםרבעון 20204
               11,250                                    07.80.02.5611,250הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלי רז מנעולים ודלתות בטחון בע"ממחזיק מפתחות את"ן 2020רבעון 20204
               11,232                                    07.80.02.5711,232הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מתיקון כמויות להזמנה שאושרהרבעון 20204
               11,137                                    07.80.02.0911,138מח/ מכרז חשכ"לאנרפרו ניהול ושירותי אנרגיה בע"ממערכת מניה חכמה התקנה ותחזוקהרבעון 20204
               11,115                                    07.80.02.5711,115הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלסיכות דשרבעון 20204
               11,115                                    07.80.02.5311,115מפ/ מכרז פומביקליבר 3 בע"ממטווחיםרבעון 20204
               10,606                                    07.80.02.9611,115מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כ"ר קורונהרבעון 20204
               10,303                                    07.80.02.9611,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכברבעון 20204
               11,000                                    07.80.02.5611,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשיווק ישיר מוצרים לבית ולגןמחסן ליחידת מתנדבים מסוביםרבעון 20204
               10,998                                    07.80.02.5610,998מפ/ מכרז פומביהפיגרףחוברות עבודהרבעון 20204



               10,985                                    07.80.02.0410,998מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרציוד סל רוכב מחוז צפוןרבעון 20204
               10,893                                    07.80.02.5610,893מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממערכת וידאו קונפרנסרבעון 20204
               10,823                                    07.80.02.5610,823הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.ח. מירב מיגון בע"מהחלפת דלתרבעון 20204
               10,799                                    07.80.02.5710,799מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20204
               10,799                                    07.80.02.5710,799מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20204
               10,799                                    07.80.02.5710,799מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש סורקים עבור ילפ צפוןרבעון 20204
               10,647                                    07.80.02.0910,647הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצוראל איתןאחזקה שוטפת גינון בבסיס יהודאירבעון 20204
               10,600                                    07.80.02.5610,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ע.ל. ציוד ספורט ואקסטרים בע"מפירטי לבוש לימאירבעון 20204
               10,600                                    07.80.02.0910,600מש/ מכרז שב"סתריסי רפיתיקון חלונות מטא"ר רמלהרבעון 20204
               11,689                                    07.80.02.5710,530מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"מהיסעיםרבעון 20204
               10,530                                    07.80.02.5610,530הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלמינציה ירושלים (1986) בע"ממדבקות קורונה - שחקיםרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5710,530הזמנה מחלקתית/מסגרת זמן הובלות "כתר"הובלהרבעון 20204
               10,530                                    07.80.02.5710,530הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפקל חגור בע"מתיקים טקטייםרבעון 20204
               10,258                                    07.80.02.5710,523מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחיםרבעון 20204
               10,258                                    07.80.02.5710,523מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחיםרבעון 20204
                  9,967                                    07.80.02.5710,523מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשביםרבעון 20204
                  9,646                                    52.50.01.0410,523מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחיםרבעון 20204
               10,507                                    07.80.02.5610,507הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.נ.י.א פתרונות אנרגיה בע"ממאוורר תליה 26רבעון 20204
                  8,800                                    07.80.02.5310,400פו/ פטור ועדהיד ושםמסע א"י - משלחת מג''ב 2020רבעון 20204
               10,390                                    07.80.02.5710,390מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                  3,463                                    07.80.02.5710,390מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש ממירי טלוויזיה עבור ילפ צפוןרבעון 20204
               10,343                                    07.80.02.1310,343הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסקלה אביזרי רכב בע"מאביזרים לרכברבעון 20204
               10,343                                    07.80.02.5710,343מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד טכנולוגירבעון 20204
                  7,193                                    07.80.02.9610,296מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מגנטים לרכבים לצורך נראות ואכיפהרבעון 20204
               10,259                                    07.80.02.5710,290מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגנים תקולים בסיס מטה מגרבעון 20204
               10,290                                    52.50.01.2010,290מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהתקנת מזגנים במתחם קשררבעון 20204
               10,200                                    07.80.02.5710,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאביזרי רכב הגליל/נוגרקר יגאלמצלמות דרך לת.כרמיאל וירדןרבעון 20204
                  8,591                                    07.80.02.5610,181פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"משיטור קהילתי ראשון לציוןרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5710,179מפ/ מכרז פומביע.ר.ד הובלותהובלהרבעון 20204
               10,239                                    07.80.02.5710,179מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכסאות לחדר ישיבות תחנת חיפהרבעון 20204
               10,173                                    07.80.02.5710,173מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב פורנזירבעון 20204
               10,053                                    52.50.01.2010,053מפ/ מכרז פומביש.א.י. יזמות והשקעות בע"צביסוס לשלט בנק' בקעת הירדןרבעון 20204
               10,025                                    07.80.02.5710,025מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכש מכונות שטיפה גרניק- החלפת בלאירבעון 20204
               10,053                                    07.80.02.5610,004פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מיחידת פרשים תל אביברבעון 20204
               10,053                                    07.80.02.5610,004פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מיחידת פרשים תל אביברבעון 20204
                  3,565                                    07.80.02.5610,000מפ/ מכרז פומביקשר ימי בע"מתחזוקת שוטפת אופנועי ים ימההרבעון 20204
                  6,978                                    07.80.02.5110,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון קונסטרוקציה אוורור מזרבעון 20204
               10,000                                    07.80.02.0910,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדוד חלבני - שרותי גינון ותחזוקהשרותי גינון ותחזוקהרבעון 20204
               10,000                                    07.80.02.5410,000מפ/ מכרז פומביעמותת  "שכולו טוב "אירוע משפחות שכולות - מחוז מרכזרבעון 20204
                  6,019                                    07.80.01.5410,000חה / חוזה המשכיאגד חברה לתחבורה- אילתנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20204
               10,000                                    07.80.02.5710,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפולאריס סולושיינס בע"ממוצרי טקסטילרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.2910,000מפ/ מכרז פומביא.ע. אל-עם יזמות בע"משירותי מטווחיםרבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2010,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2021- שירותי העתקות והדפסות מטרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5110,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםהרשאה 2021- תכנון ופיתוח תשתיות משמר איילוןרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5410,000פו/ פטור ועדהקופת חולים לאומיתאגרת מיון עבור שוטרים שנפצעו בתפקידרבעון 20204
                  6,032                                    07.80.02.2910,000פו/ פטור ועדהמכבי שירותי בריאותאגרת מיון עבור שוטרים שנפצעו בתפקידרבעון 20204
                     489                                    07.80.02.5110,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2021-הדפסה והעתקותרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5110,000מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלהרשאה 2021-תכנון ופיתוח תשתיות משמר אילורבעון 20204
                     -                                    52.50.01.2010,000מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלהרשאה 2021- תכנון ופיקוח מבנה רבעון 20204
                     961                                    52.50.01.2010,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2021-שירותי העתקות מבנה רבעון 20204
                  1,102                                    52.50.01.2010,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2021-הדפסה והעתקות מכמרבעון 20204
                     231                                    52.50.01.2010,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2021-שירותי העתקות והדפסות תחנת חרישרבעון 20204
                       19                                    07.80.02.5110,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2021-הדפסות והעתקותרבעון 20204
               10,000                                    07.80.02.2910,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמלצר ארז - ארז הדרכה ואתגרסדנארבעון 20204
               10,000                                    07.80.02.5310,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחיםרבעון 20204
                  9,832                                    07.80.02.5710,000מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שיפור פני חזות יח' יאחב"לרבעון 20204
                  9,999                                    07.80.02.5510,000מפ/ מכרז פומביד. ו- י. שני בע"מרישוי אתרי תקשורת במשטרת ישראלרבעון 20204
               10,000                                    07.80.02.5610,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשארק סרב בע"מציוד טכנולוגירבעון 20204
               10,000                                    07.80.02.5410,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאסנת שיר וישינסקיהרצאה אירוע משפחות שכולותרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.5410,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבי משתלות אסי (1998) בע"מעציץרבעון 20204
               10,000                                    07.80.02.5410,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברים הפקות בע"מ.אירוע משפחות שכולותרבעון 20204
               10,000                                    07.80.02.5310,000מפ/ מכרז פומביקליבר 3 בע"ממטווחיםרבעון 20204
               10,000                                    07.80.02.5710,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיהחלפת רצפה ר' פינהרבעון 20204
               10,000                                    07.80.02.5410,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטופ שואו הפקות בע"מאירוע משפחות שכולותרבעון 20204
               10,000                                    07.80.02.2910,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוהד מנורסדנארבעון 20204
                  9,996                                    07.80.02.5310,000מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מעב' בינוי מבנה מרפאת שיניים מכמרבעון 20204
                     -                                    07.80.02.2910,000מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מתיקוני מדפסותרבעון 20204
                  8,617                                    07.80.02.1310,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכברבעון 20204
                  1,310                                    07.80.02.5610,000מפ/ מכרז פומבידר' טל לוישירותים וטרינרייםרבעון 20204
                  9,241                                    07.80.02.9610,000מפ/ מכרז פומביצוות 3 ניקיון ושירותים כללייםחיטוי מבנים נגד נגיף הקורונהרבעון 20204
                  8,312                                    07.80.02.5610,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשירותים כימייםרבעון 20204
                  9,999                                      07.80.02.569,999מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןאביזרי חשמלרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.569,999מפ/ מכרז פומביניטל וטרינריה בע"משירותים וטרינרייםרבעון 20204
                  9,997                                      07.80.02.519,998מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלעב' בינוי מג"ב חרישרבעון 20204
                  9,975                                      07.80.02.549,975מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורות משפחות שכולותרבעון 20204
                  9,957                                      07.80.02.579,957מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעמאירוח גורמי חוץרבעון 20204
                  9,945                                      07.80.02.569,945הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעמווסט קרב מגערבעון 20204
                  7,918                                      07.80.02.569,945מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"מתרגום את"ן 2020רבעון 20204
                  9,945                                      07.80.02.539,945הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפכמן חנה מוריהאיור- ספר את"ןרבעון 20204
                  9,945                                      07.80.02.559,945פס/ פטור סגן חשבוובסיו פתרונות מידע בע"מתחזוקה ופיתוח לתוכנה ולתשתית שיירפוינטרבעון 20204
                  9,945                                      07.80.02.579,945מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"משובריםרבעון 20204
               10,231                                      07.80.02.579,903מח/ מכרז חשכ"לגסטטנרטקמדפסותרבעון 20204
                  5,228                                      07.80.02.969,900מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירות רכבי קורונהרבעון 20204
                  9,895                                      07.80.02.099,895מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמחסניםרבעון 20204
                  9,870                                      07.80.02.569,870הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א.אטנר פריס בע"מציודרבעון 20204
                  9,870                                      07.80.02.299,870הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגליל תמיר ו/או תמרסדנארבעון 20204
                  9,828                                      07.80.02.569,828הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטלוחות אלומיניוםרבעון 20204
                  9,828                                      07.80.02.569,828מפ/ מכרז פומביחי טק פתרונות בע"משינוי תצורת מספריים- כלי קצה אנדרוסרבעון 20204
                  7,295                                      07.80.02.579,810מפ/ מכרז פומביאוויקס בע"מבדיקה תקופתית עבור דוחסי אויר רבעון 20204
                  9,719                                      07.80.02.579,719מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20204
                  9,711                                      07.80.02.579,711הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנעם הרץסרטוני הדרכה להטמעהרבעון 20204
                  9,699                                      07.80.02.579,699הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיצוב עיסקי בע"מרכש  תוכנות פורונזיות - אגף ההדרכהרבעון 20204
                  9,676                                      07.80.02.299,676המ/ הצעת מחירטריגו בע"מהכשרות נהיגהרבעון 20204



                  9,452                                      07.80.02.139,528מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ר לרעב"ש את"ן שפלה ושרוןרבעון 20204
                  9,500                                      07.80.02.549,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדרור ססוברפעילות למשפחות שכולותרבעון 20204
                  9,477                                      07.80.02.509,477הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגל שעיבי - שירותי צילוםהפקת סרטון גיוסיםרבעון 20204
                  9,477                                      07.80.02.969,477מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותציוד טכנולוגי צוות תיעוד קורונהרבעון 20204
                  9,468                                      07.80.02.299,468הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשפן הסלע בע"מסדנאותרבעון 20204
                  9,424                                      07.80.02.569,424מפ/ מכרז פומביתעש מערכות בע"מתחמושת 9 מ"מרבעון 20204
                  9,360                                      07.80.02.099,360הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסלימאן עמארמכולה לפינוי גזוםרבעון 20204
                  9,360                                      07.80.02.579,360הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנופי אבי תובלההעתקת מיקום מיגונית - תחנת כרבעון 20204
                  4,680                                      07.80.02.299,360הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרענן בשטח בע"מסדנהרבעון 20204
                  9,360                                      52.50.01.209,360מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2021-מדידות לב ת"רבעון 20204
                  9,266                                      07.80.02.139,266הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןח.ב. הכל לבניין בע"מעוקב מים אלף ליטררבעון 20204
                  9,243                                      07.80.02.579,243הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןענק הבטיחות בע"מערכת תאורה ליח בוחנים מרחב כנרתרבעון 20204
                  9,220                                      07.80.02.579,220הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאס.טי.אר נווה ים בע"משמשוניתרבעון 20204
                  8,537                                      07.80.02.579,201מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד טכנולוגי ילפ צפוןרבעון 20204
                  9,140                                      07.80.02.579,140מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"ממדפסותרבעון 20204
                  9,126                                      07.80.02.569,126הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהנייר טקוציאנובעמסוללות נטענות את"ן 2020רבעון 20204
                     -                                      07.80.02.569,050מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןתיקון אפודיםרבעון 20204
                  8,548                                      07.80.02.579,022מפ/ מכרז פומביארליקטקסכלי מיטה עבור מרלו"ג בית שמשרבעון 20204
                  9,009                                      07.80.02.569,009הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ע.ל. ציוד ספורט ואקסטרים בע"מחליפת גלישהרבעון 20204
                  6,634                                      52.50.01.209,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  5,004                                      07.80.02.099,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאורקל תעשיות ומיכוןתחזוקת גנרטורים שוטפת מחוז צפוןרבעון 20204
                  8,980                                      07.80.02.048,980מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרנעלים ליג"ל סל לוחםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.298,940הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדרור במדברסדנארבעון 20204
                  8,594                                      07.80.02.518,892מפ/ מכרז פומביע.ר.ד הובלותהובלה תחנת חברוןרבעון 20204
                  8,845                                      07.80.02.578,845פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"מתחזוקת מערכת הודעות קוליותרבעון 20204
                  8,775                                      07.80.02.568,775הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטחוברותרבעון 20204
                  8,775                                      07.80.02.538,775הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזיו גלעדסדנא ליח' 105רבעון 20204
                     -                                      07.80.02.568,775הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסודה סטרים ישראל בע"מציוד ללשכותרבעון 20204
                  8,306                                      07.80.02.578,769מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשביםרבעון 20204
                  8,306                                      07.80.02.578,769מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשבים בלאי במש"ליםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.298,752הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחושבים מחוץ לכיתה בע"מסדנאותרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.618,742מה/ מנהל הרכבצ'מפיון מוטורס בע"מ רכש 1 סופרברבעון 20204
                  8,710                                      52.50.01.208,716מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מעב' חשמל תחנת מודיעיןרבעון 20204
                  8,658                                      07.80.02.538,658הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטבת בריאות וגהותניטור סביבתירבעון 20204
                  8,600                                      07.80.02.578,600מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מפרוייקט יל"פ מחוז צפוןרבעון 20204
                  8,600                                      07.80.02.098,600מפ/ מכרז פומבירמות מ.א ניהול ותחזוקהשינוי בתעלת מנדף בחברוןרבעון 20204
                  1,797                                      07.80.02.298,600מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"ממנורות לפורשיםרבעון 20204
                  8,406                                      52.50.01.048,526מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מצורביםרבעון 20204
                  8,506                                      07.80.02.578,506מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מרכש מחברות - תפעולירבעון 20204
                  8,500                                      07.80.02.518,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז דאוד בע"מהשלמת עבודות והתאמות במסגרת התחזוקה במעצר תחנת גלירבעון 20204
                  8,500                                      07.80.02.098,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחוטבי הצפון גינה ברמהגיזום בטיחותי ת.מעלותרבעון 20204
                  8,500                                      07.80.02.568,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגמיל שחאדה הובלות ומסחר בע"מעציםרבעון 20204
                  8,486                                      07.80.02.298,486מפ/ מכרז פומביבש גל (שבא)ערכות אימוןרבעון 20204
                  8,424                                      07.80.02.558,424מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרמקוליםרבעון 20204
                  8,424                                      07.80.02.298,424הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדי תיאטרו - די קסטרו אריאלסדנארבעון 20204
                  8,405                                      07.80.02.568,405מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמותרבעון 20204
                  8,405                                      07.80.02.578,405מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש עבור מחוז חוףרבעון 20204
                  8,400                                      07.80.02.298,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית מורשה בירושליםסדנאותרבעון 20204
                  8,400                                      07.80.02.568,400פו/ פטור ועדההרשות הלאומית להסמכת מעבדותאגרה לרשות להסמכת מעבדותרבעון 20204
                  7,466                                      07.80.02.578,399מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20204
                  8,399                                      52.50.01.208,399הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמי לוד בע"מהרשאה 2021-חיוב אגרת מים מגרבעון 20204
                  7,485                                      07.80.02.518,247מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמעבר יח' נשר לנמל מחוז חוףרבעון 20204
                  8,237                                      07.80.02.578,237מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20204
                  8,190                                      07.80.02.298,190פס/ פטור סגן חשבזיו שילוןהרצאהרבעון 20204
                  8,190                                      07.80.02.568,190מפ/ מכרז פומביר.ד.פלד פיתוח וייצור בעמדבקותרבעון 20204
                  8,052                                      07.80.02.598,190מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שילוט למגרש חדש מכירות כלי רכברבעון 20204
                     -                                      07.80.02.598,190מפ/ מכרז פומביאוהלי נתנוב בע"מאוהל 60 מ"ררבעון 20204
                  8,190                                      07.80.02.578,190הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכנו י.ש. (2003) ייבוא ושיווק בע"מרכש אמצעייםרבעון 20204
                  8,190                                      07.80.02.578,190הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצוראל איתןרכש עציםרבעון 20204
                  8,143                                      07.80.02.578,143מפ/ מכרז פומביאגם 2000רכישת פולדרים לפרוייקט השתלמות שופטיםרבעון 20204
                  8,073                                      07.80.02.558,073הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשליו טכנולוגיות מחשוברכש תוכנהרבעון 20204
                  8,066                                      07.80.02.578,066מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמותרבעון 20204
                  8,042                                      07.80.02.518,049מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מתיקון פיצוץ מים בבסיס משמר איילוןרבעון 20204
                  8,027                                      07.80.02.568,027הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחגור בעמציוד תפירהרבעון 20204
                  8,003                                      07.80.02.568,003כא/ מכרז כ"א חשכ"לקונסיסט מרכות בע"מכ"ארבעון 20204
                  6,885                                      07.80.02.578,000מפ/ מכרז פומביע.ר.ד הובלותהובלה קול הדרוםרבעון 20204
                  7,865                                      07.80.02.568,000מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)פרוייקט שיפוץ יומן לוד - טפטיםרבעון 20204
                  8,000                                      52.50.01.208,000מפ/ מכרז פומביברן ישראל בע"משירותי ניהול ופיקוח פרויקט בתחנת כפר כנארבעון 20204
                  8,000                                      07.80.02.538,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחיםרבעון 20204
                  7,961                                      07.80.02.567,961מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"מאוגרי וידאו ואוגר שמערבעון 20204
                  7,956                                      07.80.02.577,956מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד היקפירבעון 20204
                  7,909                                      07.80.02.577,909מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20204
                  6,716                                      07.80.02.297,850פו/ פטור ועדהיוסי הראללימודי שפותרבעון 20204
                  7,775                                      07.80.02.567,775הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיילון עמיתהדפסת חוברותרבעון 20204
                  7,769                                      07.80.02.277,769מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמהחלפת גלגל קונזולי חדש כולל מסביםרבעון 20204
                  7,806                                      07.80.02.577,761מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור אמ"ש - מרכז פרישהרבעון 20204
                  7,750                                      07.80.02.297,750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןע.י.י.ט. - עדכוני ידעקורס למידה אירגונית - מחלקת  תוהרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.567,740פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממחסן נשק בני שמעוןרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.567,740פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממחסן נשק מושבה כנרתרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.567,740פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממחסן נשק מחנה יתיררבעון 20204
                  7,722                                      07.80.02.577,722הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגל מריןמכולהרבעון 20204
                  7,722                                      07.80.02.567,722הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןת.ש. ישראל דיפנס בע"ממשקפי מגן ללוחםרבעון 20204
                  7,519                                      07.80.02.097,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית בני ברקארנונהרבעון 20204
                  7,034                                      07.80.02.567,700מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משירותי שכירות כ"ררבעון 20204
                  7,690                                      07.80.02.567,690הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדרור כלי עבודה בע"מכלי עבודהרבעון 20204
                  7,523                                      07.80.02.567,622פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מנקודת יבנה החדשהרבעון 20204
                  7,660                                      07.80.02.567,622פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת לב סבידור תל אביברבעון 20204
                  7,605                                      07.80.02.297,605הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמתודיקה  למידה אפקטיביתסדנארבעון 20204
                  7,605                                      07.80.02.297,605הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברוכים רינתיהקורס למידה אירגונית - מחלקת פיתוח הדרכהרבעון 20204
                  7,605                                      07.80.02.537,605הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברוכים רינתיהקורס למידה ארגונית- ס'מ' בית מורשת יוסי איימירבעון 20204
                  7,605                                      07.80.02.297,605הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאהרבעון 20204
                  7,605                                      07.80.02.297,605הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצחר אלמוג ספר קורונה- עיצוב ועימודרבעון 20204
                  7,605                                      07.80.02.547,605הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"ממשפחות שכולות מחוז ש"ירבעון 20204



                  7,600                                      07.80.02.297,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית היוצר - יסודות לצמיחה דרורסדנארבעון 20204
                  7,525                                      07.80.02.577,525מפ/ מכרז פומביאג'ילייט ארגונומיה (אי. בי) בע"מכפפות ללוחמיםרבעון 20204
                  7,523                                      07.80.02.577,523מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמות סטילסרבעון 20204
                  7,500                                      07.80.02.577,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"משואב אבקרבעון 20204
                  3,116                                      07.80.02.577,500מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכברבעון 20204
                  7,488                                      07.80.02.517,488מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"ממחוז ש"י- מדידה לרישוי חלביהרבעון 20204
                  7,488                                      52.50.01.207,488מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2021-מדידת שטח עבור פרויקט  כיתת לימודרבעון 20204
                  7,483                                      07.80.02.577,483מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב ניידרבעון 20204
                  7,429                                      07.80.02.567,430מפ/ מכרז פומביוידאוסטמצלמות כרטיסרבעון 20204
                  7,460                                      07.80.02.577,416מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןרכש ריהוט בלאי במרחב כנרתרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.097,362מפ/ מכרז פומביב.ס.ט. בניה בע"מהרשאה 2021-תחזוקת ת. מודיעין במסגרת בדקרבעון 20204
                  7,333                                      52.50.01.207,333מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"משיטור עירוני-פריסה-מגזר ערבירבעון 20204
                  7,320                                      07.80.02.577,320מפ/ מכרז פומביעמיסל - עמית תעשיות בע"מסוללה ומטעןרבעון 20204
                  7,202                                      07.80.02.097,236מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל -בודק מוסמך לחברוןרבעון 20204
                  7,200                                      07.80.02.577,200מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"ממרכז פרישה חולוןרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.577,173מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מציוד טכנולוגירבעון 20204
                  7,118                                      07.80.02.577,118מש/ מכרז שב"סתריסי רפימראותרבעון 20204
                  7,110                                      07.80.02.577,110הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבשארה ארט גלאס בע"ממראות לחדר כושר חדש מטה מחוז צפוןרבעון 20204
                  7,101                                      07.80.02.297,101הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדיין מיריסדנאותרבעון 20204
                  6,516                                      07.80.02.577,100מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
                  7,050                                      07.80.02.297,050הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגליל תמיר ו/או תמרסדנארבעון 20204
                  7,027                                      07.80.02.577,027מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד היקפירבעון 20204
                  7,020                                      07.80.02.577,020הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןידע במדיה הפקות בע"מהרצאהרבעון 20204
                  7,020                                      07.80.02.537,020מפ/ מכרז פומביא.ע. אל-עם יזמות בע"ממטווחיםרבעון 20204
                  7,020                                      07.80.02.577,020הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מתיקון מדפסותרבעון 20204
                  7,020                                      07.80.02.567,020הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטחון אמנון - העיצוב שבעץעבודות מסגרות מיוחדותרבעון 20204
                  7,020                                      07.80.02.537,020הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשפן הסלע בע"מסדנא ליח' 105רבעון 20204
                  6,645                                      07.80.02.577,015מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשברבעון 20204
                  6,438                                      07.80.02.577,015מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשביםרבעון 20204
                  6,436                                      52.50.01.207,015מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחיםרבעון 20204
                  6,436                                      52.50.01.207,015מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחיםרבעון 20204
                  7,000                                      07.80.02.577,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מציוד מועדוןרבעון 20204
                  6,953                                      07.80.02.097,000מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלשיפוץ משרד נמל חיפה עבור שיטור ימירבעון 20204
                  3,500                                      07.80.02.297,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלדעת הדרכות ויזמות בע"מסדנאות לפיתוח צוותרבעון 20204
                  7,000                                      52.50.01.207,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"משירותי ניהול וליווי שיטור ימי אשקלוןרבעון 20204
                  6,990                                      07.80.02.576,990הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטויס 4 מי  בע"ממחסןרבעון 20204
                  6,962                                      07.80.02.556,962הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיצוב עיסקי בע"מרשיון לתוכנה ZOOM ORO PLANרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.616,921מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנוערבעון 20204
                  6,918                                      07.80.02.576,918מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מלטובת תחנת טירה- מגזר ערבי רבעון 20204
                     -                                      07.80.02.616,917מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאירבעון 20204
                     -                                      07.80.02.616,917מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאירבעון 20204
                     -                                      07.80.02.616,917מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאירבעון 20204
                     -                                      07.80.02.616,917מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 יונדאירבעון 20204
                  6,933                                      07.80.02.576,885מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"מתיקון שבר לאוהלרבעון 20204
                  6,874                                      07.80.02.516,874מס/ מכרז סגורבינת תקשורת מחשביםרשיון אבטחת מידע SAFEND PROTECTORרבעון 20204
                  6,818                                      07.80.02.566,818מש/ מכרז שב"ספילבוציוד אתלרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.296,763הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרון גור טכנולוגיות ניהלסדנאותרבעון 20204
                  6,451                                      52.50.01.206,750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
                  6,289                                      52.50.01.206,750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
                  6,229                                      52.50.01.206,750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
                  6,657                                      07.80.02.576,657מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                  5,110                                      07.80.02.566,657מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"משירותי תרגום - מחוז חוףרבעון 20204
                  6,639                                      07.80.02.566,639מש/ מכרז שב"סקידמה ציוד טכנולוגיתיקון מלגזהרבעון 20204
                  6,599                                      07.80.02.576,599הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעמאמצעי חילוץרבעון 20204
                  6,552                                      07.80.02.566,552הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"ממפוח עלים 63 סמ"קרבעון 20204
                  6,552                                      07.80.02.296,552מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oציוד ספורטרבעון 20204
                  6,552                                      07.80.02.576,552מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                  6,500                                      07.80.02.576,552הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברלין הדפסות ופתרונות שיווק בע"מהדפסת כיתוב על מסיכות  חדפרבעון 20204
                  6,500                                      07.80.02.576,500מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' הכשרת מגרש מוצגים אופקיםרבעון 20204
                  6,500                                      07.80.02.576,500מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
                  6,500                                      07.80.02.576,500מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
                  6,479                                      07.80.02.576,479מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותציוד טכנולוגירבעון 20204
                  6,435                                      07.80.02.546,435הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרפי עגיב בע"מהרצאהרבעון 20204
                  4,800                                      07.80.02.576,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהחברה למתנסיםהנחיית קבוצות ק' יוצאי אתיופיהרבעון 20204
                  6,150                                      07.80.02.966,384מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
                  6,365                                      07.80.02.576,365הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארט דיזיין ע.ש. בע"מרולאפרבעון 20204
                  6,318                                      07.80.02.966,318פו/ פטור ועדהטל מערכות תקשורת (לביא) בע"מתחזוקת מערכת הודעות קוליותרבעון 20204
                  6,306                                      07.80.02.576,306מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםרכש ציוד מ.ט אח"מרבעון 20204
                  6,248                                      07.80.02.536,248הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבש גל (שבא)משטח גומי לרצפת חדר כושר תרבעון 20204
                  6,214                                      07.80.02.966,214מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןציוד טכנולוגי צוות תיעוד קורונהרבעון 20204
                  4,106                                      07.80.02.296,178מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20204
                  5,831                                      07.80.02.576,174מה/ מנהל הרכבפ.ר.ש פרוייקטים לבטיחות בנהיגההשתלמויות נהיגה - כנס נהגים המתוכנן לרבעון 20204
                  6,195                                      07.80.02.096,174מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"ממילוי מיכל כיבוי אש - תחנת שפטרבעון 20204
                  5,716                                      07.80.02.566,148מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשבים ניידיםרבעון 20204
                     -                                      52.50.01.206,131מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלהרשאה 2021-תיק מידע לב תרבעון 20204
                  6,084                                      07.80.02.536,084הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשירלי חןסדנא פאוור פוינטרבעון 20204
                  5,613                                      07.80.02.566,026מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירות כ"ר אח"מרבעון 20204
                  6,015                                      07.80.02.096,015מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלתקוני תריס גלילה סדנת-עטרותרבעון 20204
                  6,000                                      07.80.02.566,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרעום דולפיןחומרי גלם למתפרה לציוד אמלחיותרבעון 20204
                  5,573                                      52.50.01.206,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  5,573                                      07.80.02.576,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"מרכש מסכי טלויזיה מועדונים מכללה לאומיתרבעון 20204
                  4,459                                      52.50.01.206,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  6,000                                      07.80.02.096,000מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעעב' איטום באפסנאות מטה מחוז חוףרבעון 20204
                  6,000                                      07.80.02.536,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטיטניום קרן השקעות בע"מרצף הפיתוח - תוכנית יהלום מחוז מרכזרבעון 20204
                  1,916                                      07.80.02.296,000הכ / התחייבות כספיתלשכת הבריאות,מחוז ת"אוועדות רפואיותרבעון 20204
                  6,000                                      07.80.02.576,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבו האני גו- חנות מזכרותתמונהרבעון 20204
                  6,000                                      07.80.02.096,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבן גיגי שאוליעבודות גינון נעוריםרבעון 20204
                  6,000                                      07.80.02.556,000מפ/ מכרז פומביא.א. יבוא ושיווק בע"ממגברי צופר לרכב השלמה להזמנת רכש רבעון 20204
                  5,910                                      07.80.02.095,927מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"ממזגנים לחדר תקשורת בית דגןרבעון 20204
                  5,915                                      07.80.02.515,927מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגנים תקולים מחוז צפוןרבעון 20204
                  5,915                                      07.80.02.095,927מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מתחנת נצרת-בודקה שומר מזגן ישן מאוד ותקול מסרבעון 20204
                  5,900                                      07.80.02.575,900הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןתשלומי הובלה ודמי טיפולרבעון 20204
                  5,897                                      07.80.02.565,897מפ/ מכרז פומביחגור בעמתיקים לימ"סרבעון 20204



                  5,897                                      07.80.02.565,897מפ/ מכרז פומביהפיגרףארגז כלים מש"קרבעון 20204
                  5,850                                      07.80.02.575,850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרנמה בע"מהרצאהרבעון 20204
                  5,850                                      07.80.02.295,850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאודיטנט ל.ל בע"מקורס ביקורת ל 2 קציני ביקורתרבעון 20204
                     898                                      07.80.02.575,850מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהיסעיםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.575,850מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מהיסעיםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.575,850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית אומנויות תרבות רחובסדנת גרפיטי פרוייקט מילה ברמה הארציתרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.545,850פו/ פטור ועדהטל פארם בע"משירותי טלויזיה למאושפזיםרבעון 20204
                  5,827                                      07.80.02.565,827מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש טאבלטיםרבעון 20204
                  5,212                                      52.50.01.205,756מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמרחב אילתרבעון 20204
                  5,686                                      07.80.02.565,686הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמגן ארגמן מערכות בע"ממספריים רפואייםרבעון 20204
                  5,616                                      07.80.02.295,616מפ/ מכרז פומביתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון מכשירי כושר - מטה מחוז חוף רבעון 20204
                  4,563                                      07.80.02.535,616הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטבת בריאות וגהותסקר מקדים מטווחים סגוריםרבעון 20204
                  5,616                                      07.80.02.535,616הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמונסנגו חוהעיצוב גלויה מוזיאון הנוטרים דגם טנדררבעון 20204
                  5,616                                      52.50.01.205,616מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2021- תכנון מדידה עבור תרבעון 20204
                  5,600                                      07.80.02.575,600מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעתיקון מנדף תחנת גולןרבעון 20204
                  4,095                                      07.80.02.095,600מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגלישירותי תחבורהרבעון 20204
                  5,590                                      07.80.02.575,590הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתיק קו עיצובים בע"ממחברותרבעון 20204
                  5,566                                      07.80.02.565,566הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבש גל (שבא)ציוד ספורטרבעון 20204
                  5,528                                      07.80.02.575,528מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש אזניותרבעון 20204
                  5,540                                      07.80.02.565,513פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת פתח תקווהרבעון 20204
                  5,067                                      52.50.01.205,500מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
                  5,067                                      07.80.02.575,500מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  5,159                                      52.50.01.205,500מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  4,564                                      07.80.02.095,500פו/ פטור ועדהתפוז ייזום ופיתוח תחנות בע"מחניות לתובעיםרבעון 20204
                  5,488                                      07.80.02.515,499מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן חדר כושר מטה מחוז צפוןרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.565,499מפ/ מכרז פומביע.ר.ד הובלותהובלות עבור אגף המבצעיםרבעון 20204
                  5,499                                      07.80.02.575,499מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן - חדר מתכנים -  טגף ההדרכהרבעון 20204
                  5,111                                      07.80.02.575,496מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכי מחשברבעון 20204
                  5,111                                      07.80.02.575,496מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסכי מגערבעון 20204
                  5,163                                      07.80.02.575,489מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"ממסכי מחשברבעון 20204
                  5,464                                      07.80.02.565,464מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"משכירת ציודרבעון 20204
                  5,410                                      07.80.02.295,410הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיהודה בידרמןסדנאותרבעון 20204
                  5,410                                      07.80.02.295,410הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגליה כהן רוזנברגסדנאותרבעון 20204
                  5,410                                      07.80.02.295,410הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרון גור טכנולוגיות ניהלסדנאותרבעון 20204
                  5,410                                      07.80.02.295,410הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרותם און ו/או נפךסדנאותרבעון 20204
                  5,410                                      07.80.02.295,410הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאריה מליניאק- אימון מנהליםסדנאותרבעון 20204
                  5,400                                      07.80.02.575,400מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקיםרבעון 20204
                  5,400                                      07.80.02.575,400מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותבלאי מחשוב מחוז ת"ארבעון 20204
                  4,867                                      07.80.02.565,388פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מלשכת ממ"ר דןרבעון 20204
                  5,370                                      07.80.02.535,370הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםהדפסת חומרים טקס העיטוריםרבעון 20204
                  4,891                                      07.80.02.515,355מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמתחם שייח ג'ארח (עמ"מ ים הישןרבעון 20204
                  4,749                                      07.80.02.565,324מפ/ מכרז פומביביו אינסטרומנט בעמרכש פלסים - את"ן 2021רבעון 20204
                  5,341                                      07.80.02.565,315פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מנקודת שיטור יקנעםרבעון 20204
                  5,271                                      07.80.02.095,271פו/ פטור ועדהאחוזות החוף בע"מחניות לתובעיםרבעון 20204
                  5,265                                      07.80.02.095,265מפ/ מכרז פומביתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקונים ותחזוקת חדר כושררבעון 20204
                  5,265                                      07.80.02.295,265הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוהד מנורסדנאותרבעון 20204
                  4,798                                      07.80.02.095,250מפ/ מכרז פומביא.ל.מ. ארגמן בע"מחניותרבעון 20204
                  5,142                                      07.80.02.575,142מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחים החלפת בלאירבעון 20204
                  5,102                                      07.80.02.575,077פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגב מצודת אדומיםרבעון 20204
                  5,095                                      52.50.01.205,077פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת לוד החדשהרבעון 20204
                  5,054                                      07.80.02.565,054הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהנייר טקוציאנובעמדיסקים לבוחניםרבעון 20204
                  5,054                                      07.80.02.565,054המ/ הצעת מחיראלקיים סימון כבישים בע"משכירת עגלות לסגר ברמלהרבעון 20204
                  5,061                                      07.80.02.565,036פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממטה מרחב שרוןרבעון 20204
                  5,012                                      07.80.02.565,012המ/ הצעת מחיראריז פתרונות סימון ואריזה בע"משקיות חימוםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.565,005מפ/ מכרז פומביוט-מד מרפאה וטרינרית בע"משירותים וטרינרייםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.575,005הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרעום דולפיןציוד טקסטילרבעון 20204
                  5,004                                      52.50.01.205,004אא/ אישור אוצרחברת מוטורולהתחנת טייבהרבעון 20204
                  5,001                                      07.80.02.565,003מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלתיקון ליקויי חשמל יח' פרשים צפוןרבעון 20204
                  5,001                                      07.80.02.565,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוידאוסטמדפסתרבעון 20204
                  5,001                                      07.80.02.295,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבן עמי דודכרוז למכירות פומביותרבעון 20204
                  5,001                                      07.80.02.575,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזאוס אביב בע"ממחברותרבעון 20204
                  5,001                                      07.80.02.575,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספיקסיט בע"מהרצאה בת שעה בזוםרבעון 20204
                  5,001                                      07.80.02.565,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהיכלי הספורט ת"א יפו בע"משכירת מקום למש"מרבעון 20204
                  5,001                                      07.80.02.565,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחכם בדרכים הדמיות בע"מסדנא עבור פרוייקט  מילהרבעון 20204
                     795                                      07.80.02.515,001מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2021-שירותי,תכנון אדרכלי יהודאי מגוריםרבעון 20204
                  5,001                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאליעזר לינביץרכש משחת תילוע לסוסיםרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןראם ספורט ומחנאות 2013ציוד אימון נלווה- מיזם בריאותרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן מידד אור שלטיםשירות הדפסה נהריהרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרינטלנד בע"מחומרים מתכליםרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרינטלנד בע"מחומרים מתכליםרבעון 20204
                  4,999                                      07.80.02.565,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםשיפוץ חדר אמ"ש חרדים מטארבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחים זה אנחנו בע"מ- לכישעציציםרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוזמות חינוך ימין אורדהרצאה בהשתלמות חברה אתיופיתרבעון 20204
                  5,001                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאופיסרוויס ונגר בע"מתרגום מסמכים לאנגליתרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.ח. מירב מיגון בע"מהחלפת דלתרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.575,000מפ/ מכרז פומביהפיגרףפרוייקט מילה ברמה הארציתרבעון 20204
                  4,999                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוחמד ואכדתיכון כלי עבודהרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגשר מפעלים חינוכייםסרטוני משטרה שלוםרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.095,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדאלס בין הנדסה בע"מעבודת גינוןרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.565,000פס/ פטור סגן חשבקרן מחקרים תל השומר בדיקת ערכות לגילוי סמים אתרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנועם - נוער מתגבראפיון צרכים חברה חרדיתרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשפן הסלע בע"מסדנארבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהילה הראלסדנהרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקולדר חברה לקירור אווירמצנניםרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסייף טי כספות ופתרונות מיגון \טנדלרכספותרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מעיצוב פני יח' אתגררבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחגור בעמציוד למתפרהרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטמיר גומיטקס בע"מחומרי גלם לאמל"חיות יס"מרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחוות רזיאל/רזיאל מיהסדנארבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.535,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוטי דפוס צבעי הקשת בע"מעבודת שילוטרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכנימערכת הגברהרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.535,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוטי דפוס צבעי הקשת בע"משירותי הדפסהרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.555,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבלצר אלקטרוניקה בע"מרכיבים אלקטרוניםרבעון 20204



                  5,000                                      07.80.02.135,000מה/ מנהל הרכבפלסן רא"מ רכב אזרחי ממוגן בע"מתחזוקת ממוגני ירי החדשיםרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.135,000מה/ מנהל הרכבגלובל שילד בע"מתחזוקת ממוגני ירי החדשיםרבעון 20204
                  1,997                                      07.80.02.135,000מה/ מנהל הרכבפלסן סאסא בע"מתחזוקת ממוגני ירי החדשיםרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמגדל אור עמותת יעדים לצפוןתוכנת קורא לשוטר מוגבלרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס שלומי בע"משילוט מש"ק משהדרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנוביץ חדווההרצאהרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.515,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2021-שירותי העתקות והדפסות פרויקטרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.515,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2021- תכנון ויעוץ קונסטרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלייט טי אל וי בע"מיום עיוןרבעון 20204
                  1,841                                      52.50.01.205,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2021- שירותי העתקות מברבעון 20204
                     -                                      52.50.01.205,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2021-משלט ש"י אור העתקותרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.545,000פו/ פטור ועדהמלון ספא כנען/קופת חוליםאגרת מיון עבור שוטרים שנפצעו בתפקידרבעון 20204
                  4,817                                      07.80.02.295,000פו/ פטור ועדהקופת חולים לאומיתאגרת מיון עבור שוטרים שנפצעו בתפקידרבעון 20204
                     -                                      52.50.01.205,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2021-העתקות לפרויקט תרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מסדנת מילה ברמה הארציתרבעון 20204
                  1,458                                      52.50.01.205,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2021-הדפסות והעתקותרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.135,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאור מוטורתיקון תקרים באופנועי ב.מ.וורבעון 20204
                     -                                      52.50.01.205,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2021-שירותי הדפסה יחרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחמו אוהדהכשרותרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעמתיק מדריךרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנ.א. אשר בע"מארונות שוניםרבעון 20204
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאליעזר לינביץרכש חומר להדברת טפילים חיצוניים בכלביםרבעון 20204
                  4,999                                      07.80.02.574,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסלברייטתוכנהרבעון 20204
                  4,999                                      07.80.02.574,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקיבוץ נעןמפגש רפקיותרבעון 20204
                  4,999                                      07.80.02.574,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדוויס אלקטרוניקה בע"מאספקת חומרי חשמלרבעון 20204
                  4,999                                      07.80.02.554,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסקיבה בע"מחומרים מתכליםרבעון 20204
                  4,999                                      07.80.02.574,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארכה בע"מציוד מתכלהרבעון 20204
                  4,999                                      07.80.02.564,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ד.אדרנלין בע"מסדנא נערי מילהרבעון 20204
                  4,419                                      07.80.02.294,999מש/ מכרז שב"סבש גל (שבא)ציוד כושררבעון 20204
                  4,999                                      07.80.02.094,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיני יאירעבודות גינוןרבעון 20204
                  4,998                                      07.80.02.094,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמיכאל הרצל ובניו בע"מפינוי פסולת בניין לאתר שפיכה מבסיס בהרבעון 20204
                  4,998                                      07.80.02.564,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתאר אידיאל קונספטסנצנץרבעון 20204
                  4,998                                      07.80.02.094,998פו/ פטור ועדהחניון הבשורה (אלבשארה)שלופה אמלהשכרת חניוןרבעון 20204
                  4,998                                      07.80.02.574,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדוויס אלקטרוניקה בע"מספק כחרבעון 20204
                  4,996                                      07.80.01.544,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפתרונות קמפוסיים בע''מקורס מקצועירבעון 20204
                  4,996                                      07.80.02.574,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרף פרינט ל.נ בע"מרכש תיקיותרבעון 20204
                  4,996                                      07.80.02.564,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיילון עמיתהדפסה פנקסיםרבעון 20204
                  4,996                                      07.80.02.564,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרותם בטיחות בע"מנישמיותרבעון 20204
                  4,996                                      07.80.02.564,996מפ/ מכרז פומביאגם 2000מחברות עבור מתפ"ארבעון 20204
                  4,996                                      07.80.02.574,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןענק הבטיחות בע"ממד חום+סוללהרבעון 20204
                  4,996                                      07.80.02.564,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפתרונות קמפוסיים בע''מקורס יועצי בטיחות - את"ן 2021רבעון 20204
                  4,996                                      07.80.02.574,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלקטרו סליל בע"מריהוטרבעון 20204
                  5,020                                      07.80.02.564,995פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממחוז תל אביברבעון 20204
                  4,993                                      07.80.02.534,994הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקור סיינטיפיק קרייאיישנס בע"מציוד חבישהרבעון 20204
                  4,994                                      07.80.02.294,994הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלמינציה ירושלים (1986) בע"מהדפסת כתב עתרבעון 20204
                  4,994                                      07.80.02.564,994מפ/ מכרז פומביהפיגרףציוד עבור פרוייקט שחקיםרבעון 20204
                  4,991                                      07.80.02.554,991הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדר מיארה בע"מלחצן PTTרבעון 20204
                  4,991                                      07.80.02.564,991הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדם וייס- עורך לשוןעריכה לשונית והגהה - אתן"2020רבעון 20204
                  4,990                                      07.80.02.574,990הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאקלום אמרהתערוכה חגי הסגדרבעון 20204
                  4,990                                      07.80.02.564,990הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאקלום אמרהשירות תערוכה - מחוז חוףרבעון 20204
                  4,990                                      07.80.02.574,990הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאם די קי סחר בע"ממצלמות דרךרבעון 20204
                  4,990                                      07.80.02.564,990הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאם די קי סחר בע"ממצלמות דרךרבעון 20204
                  4,989                                      07.80.02.094,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרמי בן ישי הנדסת חשמל בעמבדיקת מהנדס בודוק ללוחות חשמל בבסיסי מגרבעון 20204
                  4,984                                      07.80.02.564,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיובל קמחייעוץ בכתיבת תפיסות נושאיותץ מחלקת חירוםרבעון 20204
                  4,980                                      07.80.02.564,980הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןויינגולד משהנגררת עבור פרשים מצב אישור חשבותרבעון 20204
                  4,980                                      07.80.02.564,980הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלקיים פאסיפיק שיווקגליל למניעת החלקהרבעון 20204
                  4,980                                      07.80.02.294,980הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרותם און ו/או נפךסדנהרבעון 20204
                  4,978                                      07.80.02.294,978הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמטיקס פיינטבול בע"מציוד מיגוןרבעון 20204
                  4,973                                      07.80.02.564,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתאר אידיאל קונספטסמשקפת ליחידת המומרבעון 20204
                  4,973                                      07.80.02.294,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפ.ק הגדור בע"מהרצאה מח חירום התמודדת וירוס הקורונהרבעון 20204
                  4,973                                      07.80.02.294,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפי. גי'. סטודיו מחקר ופיתוח בע"מאמצעי אימוניםרבעון 20204
                  4,973                                      07.80.02.564,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת מאזני שקל 2008 בע"ממשקל עד 6 ק"גרבעון 20204
                  4,973                                      07.80.02.294,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשה אשכנזי-בית המאפה של משהכיבוד מרכזי הערכהרבעון 20204
                  4,973                                      07.80.02.294,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקפה בעגלא בע"מאירוח סדנהרבעון 20204
                  4,973                                      07.80.02.574,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנצר את רמי בע"מעבודת זגגותרבעון 20204
                  4,973                                      07.80.02.294,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדוד צמיר בע"מטפסי סוציומטריהרבעון 20204
                  4,973                                      07.80.02.554,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדוויס אלקטרוניקה בע"מממיר מתחרבעון 20204
                  4,961                                      07.80.02.574,961הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוריקון בע"ממדפסת מדבקות+ סרט למכשיררבעון 20204
                  4,961                                      07.80.02.574,961הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוריקון בע"ממדפסת מדבקות + סרט למכשיררבעון 20204
                  4,958                                      07.80.02.574,958מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד מחשוברבעון 20204
                  4,958                                      07.80.02.574,958מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדרייםרבעון 20204
                  4,957                                      07.80.02.574,957מפ/ מכרז פומבימלאכת חושבמזוזותרבעון 20204
                  4,950                                      07.80.02.574,950הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרחבים-המכון לחינוך רב תרבותי ודמו'סדנת גיבוש תפיסת הפעלהרבעון 20204
                  4,950                                      07.80.02.574,950הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןההסתדרות הציונית העולמייום עיון לנצמיםרבעון 20204
                  4,949                                      07.80.02.564,949הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלקסמור מסחר בע"מייצור מדיפ טקטים למומרבעון 20204
                  4,949                                      07.80.02.574,949הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסייפ לוקר בע"מכוורת עבור אגף המצעיםרבעון 20204
                  4,947                                      07.80.02.574,947מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמחסן כתררבעון 20204
                  4,937                                      07.80.02.564,937הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממן אילן 2007 בע"ממילוי גזרבעון 20204
                  3,650                                      07.80.02.964,914מש/ מכרז שב"ספילבוערכות מחסום קורונהרבעון 20204
                  4,914                                      07.80.02.294,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיהודה בידרמןסדנארבעון 20204
                  4,914                                      07.80.02.294,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדי.דיפנס ר.ד. בע"מחולצותרבעון 20204
                  4,914                                      07.80.02.564,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסטסין איתיסדנארבעון 20204
                  4,914                                      07.80.02.294,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוחנן בלייכרמיון והערכהרבעון 20204
                  4,914                                      07.80.02.564,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס ריכנשטיין בע"מרכש ספריםרבעון 20204
                     -                                      52.50.01.044,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלקטרוניקה אוסקר סמי בע"מכבל מאריך מפצל זכר USB לרבעון 20204
                  4,914                                      07.80.02.534,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שיסדנת פיתוח צוותרבעון 20204
                  4,914                                      07.80.02.294,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןידע במדיה הפקות בע"מהרצאהרבעון 20204
                  4,900                                      07.80.02.294,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשוט פתרונות בע"ממטרות פלדהרבעון 20204
                  4,900                                      07.80.02.564,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאקלום אמרההרצאהרבעון 20204
                  4,900                                      07.80.02.574,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטשלטי קריית אימוניםרבעון 20204
                  4,900                                      07.80.02.094,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבו מוך גמילתיקון מערכת השקייה בבסיס מטה מגרבעון 20204
                  4,900                                      07.80.02.534,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאתי תעשיותתיקון ציוד רופאי מרפאת שינייםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.294,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשלוה מיזמי שילוב ותעסוקה בע"משכירת כיתהרבעון 20204



                  4,898                                      07.80.02.574,898הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מרכישת פדים לעכבר במקבלדתרבעון 20204
                  4,891                                      07.80.02.564,891הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדליטקסחומרי גלם לאמל"חיות יס"מרבעון 20204
                  4,891                                      07.80.02.574,891מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרמקולים - מחוז חוףרבעון 20204
                  4,891                                      07.80.02.574,891מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמה ותיק למרחב חברוןרבעון 20204
                  4,891                                      07.80.02.564,891הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרצוב א.ד.י בע"מקולר עור ורצועת נוהג בדרבעון 20204
                  4,890                                      07.80.02.574,890הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאם די קי סחר בע"ממצלמות רכברבעון 20204
                  3,370                                      07.80.02.094,867הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכניקה שרות-יוסיתיקון פקפקרבעון 20204
                  4,867                                      07.80.02.294,867הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאל.או.ג'י בע"מיעוץרבעון 20204
                  4,856                                      07.80.02.544,856מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורותרבעון 20204
                  4,849                                      07.80.02.564,849הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי אל מדי מרקט בע"מרכש תרופות וט. ומתכליםרבעון 20204
                  1,053                                      07.80.02.294,844הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנטלי ריז'ינסקי מיכליובמיון והערכהרבעון 20204
                  4,543                                      07.80.02.554,843מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"ממסכיםרבעון 20204
                  4,830                                      07.80.02.534,830הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואיציוד בדיקהרבעון 20204
                  4,404                                      07.80.02.574,826מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחסום הטבעת עוטף ירושליםרבעון 20204
                  4,826                                      07.80.02.564,826הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברקום שיווק והפצה בע"ממצלמותרבעון 20204
                  4,826                                      52.50.01.044,826הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאנלוג'יקס עמל בע"מ מערכת הלבנה השחרהרבעון 20204
                  4,809                                      07.80.02.564,809הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפ.א.ב. ייצור וייבואייצור עודות. פאברבעון 20204
                  4,802                                      07.80.02.574,802מח/ מכרז חשכ"ליניר מערכותמסכי טלויזיה לדרבעון 20204
                  4,800                                      07.80.02.564,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזיק-אור מוצרי חשמלתיקון מנוע למזגןרבעון 20204
                  4,800                                      07.80.02.574,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהחברה למתנסיםהדרכה לקצינים יוצאי אתיופיהרבעון 20204
                  4,800                                      07.80.02.574,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהילה גלסרהופעהרבעון 20204
                  2,039                                      07.80.02.574,799הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלבוע מרבטיפול פרטנירבעון 20204
                  4,797                                      07.80.02.564,797מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממודם סלולרירבעון 20204
                  4,797                                      07.80.02.574,797מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20204
                  4,796                                      07.80.02.564,796הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדליטקסאספקת חומרי גלם למתפרותרבעון 20204
                  4,774                                      07.80.02.294,774הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטור סיני מקרקעין בע"מסדנא מקצועיתרבעון 20204
                  4,774                                      07.80.02.564,774הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתלם פסגות בע"מנעליים לכלברבעון 20204
                  4,744                                      07.80.02.044,750מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרציוד סל רוכב מחוז צפוןרבעון 20204
                  4,740                                      07.80.02.564,740הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוקסוס רכש פסיליום לסוסיםרבעון 20204
                  4,739                                      07.80.02.574,739מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותטאבלטרבעון 20204
                  4,700                                      07.80.02.534,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.מ. כלי נשיפה בע"מציוד לתחזוק שוטף של כלי נגינה רבעון 20204
                  4,680                                      07.80.02.964,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאפי פרינט בע"מדוחות חיוב קורונהרבעון 20204
                  4,680                                      07.80.02.294,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדר' מיכל חמו לוטםהרצאהרבעון 20204
                  4,680                                      07.80.02.534,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשירלי חןקורס בניית מצגותרבעון 20204
                  4,680                                      07.80.02.294,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגליה בן חיים מחולל יזמותסדנת פיתוחרבעון 20204
                  4,680                                      07.80.02.964,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתגר ירוןסרטוןרבעון 20204
                  4,680                                      07.80.02.574,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילהשרותי הדפסהרבעון 20204
                  4,680                                      07.80.02.294,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגליה בן חיים מחולל יזמותסדנת פיתוחרבעון 20204
                  4,680                                      07.80.02.534,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבי בניהו ייעוץ ואסטרטגיה בע"מהכשרותרבעון 20204
                  4,680                                      07.80.02.294,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגיל אברהם מעשה מחשבתסדנאותרבעון 20204
                  4,680                                      07.80.02.964,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמיתי אייזנברג ראובןסרטוןרבעון 20204
                  4,680                                      07.80.02.574,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצילומעתיק בעממכונות צילום ילפ צפוןרבעון 20204
                  4,680                                      07.80.02.534,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקיבוץ רמת יוחנןסיור חינוכי שכונותרבעון 20204
                  4,680                                      07.80.02.564,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפקל חגור בע"מעבודות טכסטילרבעון 20204
                  4,680                                      07.80.02.514,680מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מיעוץ מהנדס פרויקט מלמ"ש 2020רבעון 20204
                  4,668                                      07.80.02.534,668מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקעששיות לימי הדרכהרבעון 20204
                  4,658                                      07.80.02.574,658הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרינה תעשיות נעליים בע"מחולצות פרשיםרבעון 20204
                  4,660                                      07.80.02.564,639פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקורא קרבה ולחצנים בכניסה ראשית מרחב דןרבעון 20204
                  4,622                                      07.80.02.574,622מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתיק נשיאה לדוחות תנועהרבעון 20204
                  4,615                                      07.80.02.294,615הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאקו-סטפ בע"מציפוי רצפה ציפוי  -חדר כושר נעוריםרבעון 20204
                  4,269                                      07.80.02.564,600מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש אמצעים טכנולוגיים לצורך מבצעירבעון 20204
                  4,418                                      07.80.02.574,600מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  2,396                                      52.50.01.204,599מש/ מכרז שב"סרמשן שירותים השקעות בע"מהובלה למערת המכפלהרבעון 20204
                  4,563                                      07.80.02.574,563מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מזוג רמקוליםרבעון 20204
                  4,563                                      07.80.02.554,563הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארגזי נשיאה בעמפליקן לניקוןרבעון 20204
                  4,550                                      07.80.02.534,549הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנטור הדרכה והשתלמויותקורס עריכת וידאו את"לרבעון 20204
                  4,540                                      07.80.02.564,540הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא. דודי דפוס הנביאיםהדפסת חומרים טקס העיטוריםרבעון 20204
                  4,500                                      07.80.02.574,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכנען יזמות בתיירותסיור הדרכתירבעון 20204
                  4,500                                      07.80.02.294,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנועם גיל אורהנחייה טקס עיטוריםרבעון 20204
                  4,500                                      07.80.02.564,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמכון לחקר הרכב בע"מבדיקת רכב לאחר ת"ד - את"רבעון 20204
                  4,500                                      07.80.02.564,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמכון לחקר הרכב בע"מבדיקת רכב לאחר ת"ד - את"רבעון 20204
                  4,500                                      07.80.02.574,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדן רוזנצווייגרצף הפיתוח המירוץ לצוערת רבעון 20204
                  4,500                                      07.80.02.564,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתורן מסטבוים תעשיות מתכת בע"מייצור סטים למספריםרבעון 20204
                  4,500                                      07.80.02.564,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמכון לחקר הרכב בע"מבדיקת רכב לאחר ת"ד - את"רבעון 20204
                     -                                      07.80.02.294,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיאיר מנחם אריאלסדנאותרבעון 20204
                  4,500                                      07.80.02.094,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמסארוה נורגיזום עצים - מרחב שרוןרבעון 20204
                  4,074                                      07.80.02.514,465מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותלפרויקט רמת דודרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.574,448מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מערכות קו אשרבעון 20204
                  4,446                                      07.80.02.534,446הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבריאות וגיהות תעסוקתית בע"מסקר מקדים- מטווח חוףרבעון 20204
                  4,434                                      07.80.02.564,434מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממתקני מיםרבעון 20204
                  4,385                                      07.80.02.574,434מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממכשיר מיים מעיינות עבור הסדנאות רבעון 20204
                  4,427                                      07.80.02.574,427מח/ מכרז חשכ"לפרינטר סנטר בע"ממדפסותרבעון 20204
                  4,164                                      07.80.02.574,427מח/ מכרז חשכ"לפרינטר סנטר בע"מרכש מדפסותרבעון 20204
                  4,423                                      07.80.02.564,423הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסופה -ציוד טיוליםמנשא למגן ירי למומרבעון 20204
                  4,400                                      07.80.02.564,400הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרלוחות PVCרבעון 20204
                  4,399                                      07.80.02.554,399הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלול טי. וי בע"מפליקן למטריסרבעון 20204
                  4,399                                      07.80.02.574,399הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכנו י.ש. (2003) ייבוא ושיווק בע"מעגלת משטחים הידרואליתרבעון 20204
                  3,885                                      52.50.01.204,397מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסכי מגערבעון 20204
                  4,388                                      07.80.02.564,388הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפוטו מטל פלסטיק בע"ממדבקות ברקודרבעון 20204
                  4,384                                      07.80.02.564,362פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת טבריהרבעון 20204
                  4,350                                      07.80.02.574,350מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מהזמנת ספריםרבעון 20204
                  3,994                                      07.80.02.574,350מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  4,059                                      52.50.01.204,350מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  4,349                                      07.80.02.564,349הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהוהדפסותרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.564,322הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.חי.גרפ אדים בע"מכיסארבעון 20204
                  4,360                                      07.80.02.574,317מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"מתיקון אוהל חפ"קרבעון 20204
                  4,315                                      07.80.02.564,294פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממש"ק יבנהרבעון 20204
                  4,275                                      07.80.02.534,275הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוגנד פוטו וידאו בע"ממגןרבעון 20204
                  4,271                                      07.80.02.134,271מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםציוד תחבורהרבעון 20204
                  4,271                                      07.80.02.134,271מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםמכשיר שטיפהרבעון 20204
                  4,271                                      07.80.02.574,271מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםגרניק לשטיפהרבעון 20204
                  4,266                                      07.80.02.574,266מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםציוד מחשוב - את"ן 2020רבעון 20204
                     -                                      07.80.02.574,244מח/ מכרז חשכ"לגסטטנרטקמדפסותרבעון 20204



                     -                                      07.80.02.574,244מח/ מכרז חשכ"לגסטטנרטקמדפסותרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.574,244מח/ מכרז חשכ"לגסטטנרטקרכש ציוד קצה - ת.לוד מגזר ערבי אין צורך בחריגיםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.564,244מח/ מכרז חשכ"לגסטטנרטקמדפסותרבעון 20204
                  4,241                                      07.80.02.134,241מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהציוד תחבורהרבעון 20204
                  4,221                                      07.80.02.574,221פו/ פטור ועדהסלברייטתוכנה לשחזור ראיות ממצלמות אבטחה רבעון 20204
                  4,240                                      07.80.02.564,219פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממאויימים נהריהרבעון 20204
                  4,141                                      07.80.02.964,212מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקותרבעון 20204
                  4,212                                      07.80.02.564,212מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקעלוניםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.564,212הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחוות אתגרים-בר נוי שרגאגיבוש להעצמה חברתיתרבעון 20204
                  4,212                                      07.80.02.574,212הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשה בן שלום- מ.ב.ש  ביטחון ושיווקבוסטררבעון 20204
                  4,212                                      07.80.02.574,212הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשמש עמית ו/או טל טליה ALLMART פתרוציוד טכנולוגירבעון 20204
                  1,404                                      07.80.02.704,212פס/ פטור סגן חשבמגידו תעופה בע"מפעילות במנחת, פעילות מבצעיתרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.294,212הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמישל שטיין טיר בע"מהכשרהרבעון 20204
                  4,221                                      07.80.02.564,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.ר.ד אפרםאקדח גלוק 19 דור 5- לניסוירבעון 20204
                  4,200                                      07.80.02.294,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעדי בר שלוםמיון והערכהרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.564,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדלק מוטורס בעמ (מאזדה)תחזוקת אופנועיםרבעון 20204
                  4,200                                      07.80.02.574,200מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                  4,191                                      07.80.02.564,191הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקל גב סחר בע"מנעליים ומכנסיים לטיפוסרבעון 20204
                  4,190                                      07.80.02.554,190הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאור2001 צרכי צילום בע"מטאבלט עבור הפיקודרבעון 20204
                  4,178                                      07.80.02.134,178מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמברגהרבעון 20204
                  4,173                                      07.80.02.564,151פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממערכת אזעקה-  מתקן כורשרבעון 20204
                  4,151                                      07.80.02.574,151מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                  1,800                                      07.80.02.044,128הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפאוזה שירותי קפהמדיחרבעון 20204
                  4,104                                      52.50.01.204,116מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"ממצורף אישור ועדת חריגים במייל בקעת בורדןרבעון 20204
                  4,104                                      07.80.02.514,116מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהספקה והתקנת מזגנים נק' מערת המכפלהרבעון 20204
                  4,152                                      07.80.02.564,095מש/ מכרז שב"סרמשן שירותים השקעות בע"ממנוףרבעון 20204
                  4,095                                      07.80.02.094,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבסט-טולס בע"ממחוז ים בדיקת גנרטוריםרבעון 20204
                  4,095                                      07.80.02.534,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמי חרמש/יעקבסדנארבעון 20204
                  4,095                                      07.80.02.294,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסימה מירוםסדנאותרבעון 20204
                  4,102                                      07.80.02.564,085פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקודנים בח"מ צפוןרבעון 20204
                  4,080                                      07.80.02.564,080הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטרקלין חשמלמכונת כביסהרבעון 20204
                  4,058                                      07.80.02.294,058הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסימה מירוםסדנאותרבעון 20204
                  4,056                                      07.80.02.564,056מפ/ מכרז פומביסורס אוף סאונד בע"מערכות שמע לשיטור הימירבעון 20204
                  4,055                                      07.80.02.554,055הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי.אס.סי.באז.בעמתיקון מארז אנרגיהרבעון 20204
                  4,037                                      07.80.02.534,037הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאקו צ'ק בע"מניטור סביבתירבעון 20204
                  4,036                                      07.80.02.564,015פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת מערכת מרחב אשררבעון 20204
                  4,001                                      07.80.02.574,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדורנט טק בע"מציוד מחשוב - את"ן 2020רבעון 20204
                  4,001                                      07.80.02.294,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מכיבוד מרכזי הערכהרבעון 20204
                  4,001                                      07.80.02.574,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןריבלין סוכנויות בע"מכלי מטבח מבשל מרחב יהודהרבעון 20204
                  4,000                                      07.80.02.564,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחים זה אנחנו בע"מ- לכישעציציםרבעון 20204
                  4,000                                      07.80.02.534,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנ.ש צורה- עיצוב וניהול פרויקטים בע"עיצובים והדפסותרבעון 20204
                  4,000                                      07.80.02.294,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצרפתי מעצבים בע"מעיצוב וטקסטים לכתב עתרבעון 20204
                  3,974                                      07.80.02.134,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ררבעון 20204
                  4,000                                      07.80.02.564,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזיק-אור מוצרי חשמלמקרררבעון 20204
                  4,000                                      07.80.02.574,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארגון שלשסרטוןרבעון 20204
                  3,984                                      07.80.02.564,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחיםרבעון 20204
                  4,000                                      07.80.02.094,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדני גינון /נייזלר דניאלשירותי גינון מחוז שירבעון 20204
                  4,000                                      07.80.02.564,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטמיר גומיטקס בע"מציוד אמלחיות -יס"מ שרון ויסרבעון 20204
                  4,000                                      07.80.02.294,000מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתיקיםרבעון 20204
                  4,000                                      07.80.02.574,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית הטבע - מזאויפרחים ועציציםרבעון 20204
                  4,000                                      07.80.02.574,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרון אלרועי (רועי שרון)הרצאהרבעון 20204
                  4,000                                      07.80.02.574,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמפעל אלאתחאד לפחחייצור שולחנות נירוסטה לניקוי נשקרבעון 20204
                  4,000                                      07.80.02.514,000מפ/ מכרז פומבישביב מהנדסים ניהול פרוייקטים בע"מניהול פרויקט שכירות את"ן תרבעון 20204
                  4,000                                      07.80.02.564,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסר מוצרי פרסוםתשורות פורשיםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.564,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכימחיצות פרספרט נגד קורונה בדוברות הר חוצבים ירבעון 20204
                  2,087                                      52.50.01.204,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2021- שירותי העתקות והדפסות טייבהרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.294,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית היוצר - יסודות לצמיחה דרורסדנאותרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.514,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2021-תכנון קונסטרוקציה מרפאה ומלרתרבעון 20204
                  3,999                                      07.80.02.573,999מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורהרבעון 20204
                  4,019                                      07.80.02.573,996מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוטרבעון 20204
                  4,001                                      07.80.02.563,981פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאח"מ בת יםרבעון 20204
                  4,001                                      07.80.02.563,981פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהחלפת מערכת אזעקה מש"ק שרת חולוןרבעון 20204
                  4,001                                      07.80.02.563,981פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מנשקיה מחוז ת"ארבעון 20204
                  3,978                                      07.80.02.293,978הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטור סיני מקרקעין בע"מאירוח סדנהרבעון 20204
                  3,978                                      07.80.02.573,978מפ/ מכרז פומביאגם 2000קלסריםרבעון 20204
                  3,978                                      07.80.02.573,978הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטור סיני מקרקעין בע"מסדנאותרבעון 20204
                  3,580                                      07.80.02.563,978הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שיסדנת פיתוח סגל ספכ חטיבת המבצעיםרבעון 20204
                  3,978                                      07.80.02.293,978הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטור סיני מקרקעין בע"מאירוח סדנהרבעון 20204
                  3,960                                      07.80.02.573,960מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד היקפירבעון 20204
                  3,960                                      07.80.02.573,960מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אוררכש ספריםרבעון 20204
                  3,949                                      07.80.02.963,949הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאודיו-ליין אלקטרוניקהזרועות למחשברבעון 20204
                  3,967                                      07.80.02.563,948פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת כפר סבארבעון 20204
                  3,931                                      07.80.02.533,931הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפוליביד תעשיות אגש"ח בע"מצידניות קלקררבעון 20204
                  3,931                                      07.80.02.573,931הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדקל שרותי מחשב להנדסה מחירון דקל אנטרנטי - יחידת המטה אגף ההדרכהרבעון 20204
                  3,931                                      07.80.02.133,931הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוניברסל פרטס בעמבוסטריםרבעון 20204
                  3,585                                      52.50.01.203,928מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמעבר יח' נשר לנמל מחוז חוףרבעון 20204
                  3,920                                      07.80.02.573,920מש/ מכרז שב"ספילבוכלי חשמלרבעון 20204
                  3,919                                      07.80.02.553,920מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                  3,900                                      07.80.02.573,900הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרמחיצותרבעון 20204
                  3,884                                      07.80.02.573,884מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעמהחלפת שלטים בשל שינוי ארגוני ובעלי תפקידיםרבעון 20204
                  3,884                                      07.80.02.573,884מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש ציוד קצה - ת.לוד מגזר ערבי אין צורך בחריגיםרבעון 20204
                  3,884                                      07.80.02.573,884מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש טבלטיםרבעון 20204
                  3,433                                      07.80.02.573,884מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממסכים קעוריםרבעון 20204
                  3,898                                      07.80.02.563,879פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת מצלמנה בחניון -2 מטה מחוזרבעון 20204
                  3,861                                      07.80.02.573,861הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאודיו-ליין אלקטרוניקהזרוע שולחנית דו מפרקיתרבעון 20204
                  3,861                                      07.80.02.573,861הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהיפרטרוניקס בע"מכיסוי ניילון לדיסקים צרובים אחמ צפוןרבעון 20204
                  3,861                                      07.80.02.533,861הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבריאות וגיהות תעסוקתית בע"מניטור סביבתירבעון 20204
                  3,861                                      07.80.02.963,861הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרוני שמאי עיצוב תאורהסרטוןרבעון 20204
                  3,861                                      07.80.02.563,861הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלטרא סיסטמס בע"מהחלפת שילוט ימתא מנשהרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.563,861מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהסעים מילה ברמה הארציתרבעון 20204
                  3,843                                      07.80.02.573,843הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבנשטיין דבורה סוזנהתרגום מצגת מעברית לאנגליתרבעון 20204
                  3,835                                      07.80.02.573,835מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמדפי אלומיניוםרבעון 20204
                  3,803                                      07.80.02.573,803מש/ מכרז שב"סרמשן שירותים השקעות בע"מהצבת מיגונית בשטח השמדהרבעון 20204



                  3,803                                      07.80.02.563,803הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדודי סוכניותעצם לכלברבעון 20204
                  3,803                                      07.80.02.573,803הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאננס גלובל -  קרט יעקבמכשירי איתור ימר מרכזרבעון 20204
                  3,278                                      07.80.02.293,803הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאורית רייטרמיון והערכהרבעון 20204
                  3,800                                      07.80.02.563,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכנימייבש כביסהרבעון 20204
                  3,411                                      07.80.02.573,800מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"מטלוויזיה - מחוז חוףרבעון 20204
                  3,791                                      07.80.02.533,791הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרונן אלדררצף הפיתוח מחוז מרכז- תוכנית צעדים ראשוניםרבעון 20204
                  3,777                                      07.80.02.293,779הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחושבים מחוץ לכיתה בע"מאירוח סדנהרבעון 20204
                  3,767                                      07.80.02.293,767מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממגן זכוכיתרבעון 20204
                  3,234                                      07.80.02.563,750מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  3,744                                      52.50.01.203,744מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"ממדידה במודיעין עיליתרבעון 20204
                  3,744                                      07.80.02.573,744הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדוויס אלקטרוניקה בע"מספק מעבדתירבעון 20204
                  2,899                                      07.80.02.093,744מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותיים כימיים מחוז תרבעון 20204
                  3,744                                      52.50.01.203,744מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון חניות-מדידה מתפ"א פרבעון 20204
                  3,744                                      07.80.02.573,744הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהיפרטרוניקס בע"ממצלמה לעמ"מרבעון 20204
                  3,744                                      07.80.02.573,744מפ/ מכרז פומביהפיגרףרכש  אקדחי סיכות  - אגף ההדרכהרבעון 20204
                  3,744                                      07.80.02.573,744הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלמור הרץ אמי אסתר מיכלהרצאה לנצמיםרבעון 20204
                  3,744                                      52.50.01.203,744מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מהרשאה 2021- ביצוע מדידת מטווחים ימרבעון 20204
                  3,743                                      07.80.02.573,743מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"מתמי 4רבעון 20204
                     -                                      07.80.02.573,732הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמונסנגו חוהשרותי הדפסהרבעון 20204
                  3,144                                      07.80.02.563,730הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוימאזור בעמתיקון שער ימת"א י-ם שער תקול החלפת זרוערבעון 20204
                  3,726                                      07.80.02.293,726הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספר לכל שיווק והפצה בע"מספררבעון 20204
                  3,716                                      07.80.02.093,719מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מתיקון והחלפת גופי תאורה קיימים שאינם עובדים בבסיסרבעון 20204
                  3,697                                      07.80.02.533,697הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמערכות בטיחות ג.י בע"מהשתלמות עבודה בגובהרבעון 20204
                  3,686                                      07.80.02.563,686הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקאריל שיווק בינלאומי בע"מהזמנת פנסי עבודהרבעון 20204
                  3,686                                      07.80.02.573,686מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מערכת קפה - מנהלת מגזר ערבירבעון 20204
                  3,680                                      07.80.02.613,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרדלר בעמשינוי מתקן מדפסתרבעון 20204
                  3,658                                      07.80.02.563,658הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעמותה לניהול , פיתוח וחהדרכה מקצועיתרבעון 20204
                  3,627                                      07.80.02.553,627מפ/ מכרז פומבירדלר בעמדיגום רכבים- שקע קופץ לטעינת מצבר כולל התקנהרבעון 20204
                  3,627                                      07.80.02.293,627הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאביבה אפל רוזנטלסדנהרבעון 20204
                  3,627                                      07.80.02.573,627הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מזרי פרחיםרבעון 20204
                  3,626                                      07.80.02.573,626הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.נ.י.א פתרונות אנרגיה בע"מקולט לחותרבעון 20204
                  3,537                                      07.80.02.573,626מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב נייד+ תחנת עגינהרבעון 20204
                  3,615                                      07.80.02.573,615מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחים החלפת בלאירבעון 20204
                  3,600                                      07.80.02.513,608מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן בחדר אוכל מדובר במזגן תקול במחוז צפוןרבעון 20204
                  3,608                                      07.80.02.573,608מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור מטה מג"ברבעון 20204
                  3,604                                      07.80.02.573,604הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרדיקס טכנולוגיות בע"ממערכת שליטה ילפ צפוןרבעון 20204
                  3,600                                      07.80.02.563,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאור2001 צרכי צילום בע"מרכש עבור סייבר וגיבוי מ' יח' רבעון 20204
                  3,600                                      07.80.02.963,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמיכל לביאסרטוןרבעון 20204
                  3,207                                      07.80.02.553,587מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממסכיםרבעון 20204
                  3,580                                      07.80.02.563,580הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמטווח העיר 2002 בע"מנרתיק קרסול לקשררבעון 20204
                  3,557                                      07.80.02.573,557מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"ממצלמות נחשרבעון 20204
                  3,547                                      07.80.02.573,547הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשיווק ישיר מוצרים לבית ולגןפטריות חימום למודיעין עיליתרבעון 20204
                  3,510                                      07.80.02.573,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהדפסות נביל עבודשרותי הדפסהרבעון 20204
                  3,510                                      07.80.02.093,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצוראל איתןגיזום עצים בבסיס מכבים כהכנה לחורףרבעון 20204
                  3,510                                      07.80.02.563,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדאון ווינד בע"משירותי מיפוי תלת מימדרבעון 20204
                  3,510                                      07.80.02.533,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצחובוינס מפכלרבעון 20204
                  3,510                                      07.80.02.573,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקשריםשילוט מש"ק טורעאןרבעון 20204
                  3,510                                      07.80.02.293,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתאטרון העם ישראל (2001) בע"מהופעה בזום משפחות שכולות רבעון 20204
                     -                                      07.80.02.573,510מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילהיסעיםרבעון 20204
                  3,510                                      07.80.02.563,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחובשים הדרכות ושירותי רפואה בע"מתיקי פרמדיקרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.293,510מפ/ מכרז פומביגייד 21לינות מאוימיםרבעון 20204
                     840                                      07.80.02.293,510פו/ פטור ועדהטל פארם בע"משירותי טלויזיה למאושפזיםרבעון 20204
                  3,510                                      07.80.02.553,510מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןמגבר סלולאר בלאירבעון 20204
                  3,508                                      07.80.02.573,508הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרריםרבעון 20204
                  3,322                                      07.80.02.573,508מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשביםרבעון 20204
                  3,419                                      52.50.01.203,508מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחיםרבעון 20204
                  3,254                                      07.80.02.573,508מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחיםרבעון 20204
                  3,215                                      07.80.02.573,508מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחיםרבעון 20204
                  3,500                                      07.80.02.093,500מפ/ מכרז פומביעגיוב שלמהדלת ביה"ש ת"ארבעון 20204
                  3,500                                      07.80.02.293,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיצחק אלנבוגןרכש מודד זמן ירי - מדור כשירויות אהרבעון 20204
                  3,500                                      07.80.02.533,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנטלי שוחט "ערוך ומוכן" עריכת טקסטעריכה לשונית זהירות בדרכים זהרבעון 20204
                  3,500                                      07.80.02.563,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרעום דולפיןעגלת נשיאהרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.563,500מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מהרשאה להתחייב שכירת רכבים אחמרבעון 20204
                  3,440                                      07.80.02.563,440הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמטרו מוטור שווק בע"מבדיקת רכב לאחר ת"ד - את"רבעון 20204
                  3,382                                      07.80.02.573,440מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקות לרכביםרבעון 20204
                  1,392                                      07.80.02.563,416מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משירותי שכירות כ"ררבעון 20204
                  3,405                                      07.80.02.573,405הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפסיםשולחנות סביבת עבודהרבעון 20204
                  3,420                                      07.80.02.563,403פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מרכזת אזעקה תחנת עירוןרבעון 20204
                  3,400                                      07.80.02.573,400מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                  3,400                                      07.80.02.563,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוענונו הרפד שלנו בע"מעבודות טכסטילרבעון 20204
                  3,004                                      07.80.02.573,398מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממסכים קעוריםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.093,393הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלי כהן הדברות בע"מביצוע הדברהרבעון 20204
                  3,393                                      07.80.02.573,393הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקודארט סחר בע"ממדובר ברכש תפעולי של פולדרים עבור כל היחידות בלהברבעון 20204
                  3,381                                      07.80.02.563,381הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שיסדנא מקצועית לקציני מחלקת חבלהרבעון 20204
                  3,381                                      07.80.02.293,381הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבר נחום יוסףסדנארבעון 20204
                  3,381                                      07.80.02.293,381הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזיו גלעדסדנאותרבעון 20204
                  3,380                                      07.80.01.543,380מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןרכש פלאפון צורך מבצעי לפיתוח אפליקציות למוקדים עבורבעון 20204
                  3,375                                      07.80.02.563,375הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפתרונות תלת מימד -3DNYמדפסת וחומר גלם לייצור ח"ח תחזוקת ספינותרבעון 20204
                  3,353                                      07.80.02.093,370מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימים ע"פ הסכם עבור בסיסי מגרבעון 20204
                  3,370                                      07.80.02.293,370הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכנו י.ש. (2003) ייבוא ושיווק בע"מפיתוח  אוזניות  אלקטרוניות - רבעון 20204
                  3,188                                      52.50.01.203,368מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
                  3,213                                      52.50.01.203,368מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
                  3,244                                      52.50.01.203,368מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.293,350הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגשר מפעלים חינוכייםימי עיוןרבעון 20204
                  3,350                                      07.80.02.093,339מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מהסדרת מערכת גילוי אש בבסיס עטרותרבעון 20204
                  3,335                                      07.80.02.573,335הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקל גב סחר בע"מתיקיםרבעון 20204
                  3,325                                      07.80.02.563,325מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרהזמנת נעלי עבודהרבעון 20204
                  3,220                                      07.80.02.573,301מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשבים נייחים וניידים מכרז חשכרבעון 20204
                  3,214                                      07.80.02.963,300מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכב עד לתאריך 30.11.20רבעון 20204
                  3,273                                      07.80.02.133,300מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כ"ררבעון 20204
                  3,285                                      07.80.02.563,285מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכש עגלות ליח' מתנדביםרבעון 20204
                  3,282                                      07.80.02.573,282מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                  3,276                                      07.80.02.563,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאודיו-ליין אלקטרוניקהזרוע שולחנית דו מפרקיתרבעון 20204



                  3,276                                      52.50.01.043,276מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןדמ"ש סלולאררבעון 20204
                  3,276                                      07.80.02.563,276מפ/ מכרז פומביסולמות חגית (1990) בע"מרכש סולם עבודהרבעון 20204
                  3,276                                      07.80.02.043,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבריל דיוויס (ישראל)הדפסה על חולצהרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.563,276מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמחסןרבעון 20204
                  3,276                                      07.80.02.573,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיונקס מחשבים בע"מתיקון ראש מחשברבעון 20204
                  3,276                                      07.80.02.293,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניסים קונקימיון והערכהרבעון 20204
                  3,209                                      07.80.02.093,264מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שילוט מסביב לגדר נעוריםרבעון 20204
                  3,264                                      07.80.02.563,264הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"ממכונה+מייבש כביסהרבעון 20204
                  3,264                                      07.80.02.133,264הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמיסטר אלקטריק בע"משואברבעון 20204
                  3,240                                      07.80.02.573,240מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותרכש ציוד קצה - ת.לוד מגזר ערבי אין צורך בחריגיםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.563,222הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיו די אס אינטרנשיונל בעתיקון עגלת משטחיםרבעון 20204
                  3,218                                      07.80.02.573,218מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממצלמות דרךרבעון 20204
                  3,218                                      07.80.02.293,218הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבספר הקורונה- הד' חוברת פעילותרבעון 20204
                  3,218                                      07.80.02.563,218הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאנטרוסיס בע"מדיגום מזגן לרכברבעון 20204
                  3,200                                      07.80.02.573,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןישראלוף - מיקי -מלקיאלשרותי הדפבה תפעול שוטף לשכת אהרבעון 20204
                  2,257                                      07.80.02.513,198פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפרוייקט דמ"ש יהודאירבעון 20204
                  3,180                                      07.80.02.133,180מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשואב אבקרבעון 20204
                  3,159                                      07.80.02.563,159הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסקיילקס קורפוריישן/סאנימגן מסךרבעון 20204
                  3,159                                      07.80.02.293,159הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנטלי ריז'ינסקי מיכליובמיון והערכהרבעון 20204
                  3,159                                      07.80.02.563,159הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשיא קופי מע"מצילום מסמכיםרבעון 20204
                  3,116                                      07.80.02.573,159מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ררבעון 20204
                     -                                      07.80.02.533,159הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכון עדי דרייב בע"מרצף הפיתוח מחוז מרכז- תוכנית המירוץ לצוערתרבעון 20204
                  2,896                                      52.50.01.203,140מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםסיגנט זמני השלמהרבעון 20204
                  3,139                                      07.80.02.093,139מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן מפקד מתפ"ארבעון 20204
                  3,136                                      07.80.02.573,136הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מלדרמןרבעון 20204
                  3,120                                      07.80.02.513,130מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן ישן מתחם אבטחה יהודאירבעון 20204
                  3,101                                      07.80.02.293,101הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצרפתי מעצבים בע"מבית מורשת- במה להצגת פריטרבעון 20204
                  3,071                                      07.80.02.293,071הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרול בורדרכש לוחות מחיקים מגנטיים רבעון 20204
                  3,056                                      07.80.02.133,056מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמדחס אויררבעון 20204
                  3,042                                      07.80.02.293,042הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיצוב עיסקי בע"מרישיון למאגר תמונות - אגף ההדרכהרבעון 20204
                  3,052                                      07.80.02.573,042מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מתיקון מערכת גילוי אש- יחידת פרשים מחוז ירבעון 20204
                  3,042                                      07.80.02.563,042מפ/ מכרז פומביגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מפנסים מהבהבים לאופנוע יםרבעון 20204
                  3,035                                      07.80.02.093,035מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' צבע ובינוי מחוז דרום-תחזוקהרבעון 20204
                  3,007                                      07.80.02.563,007הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןענק הבטיחות בע"ממעצורי חניה מחוז מרכזרבעון 20204
                  3,007                                      07.80.02.573,007הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעמנואל סטודיו למשי בע"מאירוע משפחות שכולות אה"ד רבעון 20204
                  3,007                                      07.80.02.293,007הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעמנואל סטודיו למשי בע"מאירוע משפחות שכולות אה"ד רבעון 20204
                  3,001                                      07.80.02.573,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאברסט פרו בע"מחולצותרבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארכה בע"מאספקת חומרי חשמלרבעון 20204
                  2,786                                      07.80.02.573,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  2,891                                      07.80.02.573,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  2,786                                      07.80.02.563,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  2,786                                      07.80.02.573,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקיסו יצחק דודמצלמת תיעוד לרכברבעון 20204
                  2,196                                      52.50.01.203,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  2,238                                      52.50.01.203,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                     -                                      52.50.01.203,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  2,230                                      52.50.01.203,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמרכז הבינתרבותי לירושליםהרצאה בהשתלמות חברה אתיופיתרבעון 20204
                  1,500                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהחברה הכלכלית חבל ים המלח בע"מפעילות במנחתרבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.093,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשתלת קסם הטבע בע"מעבודת גינוןרבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמעוף סנטר שיווק חומרי בניןכלי עבודהרבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.093,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרוז פרחים סויסה אורי /ספירעבודת גינוןרבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהדפסות נביל עבודשרותי הדפסהרבעון 20204
                  2,950                                      07.80.02.573,000מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)החלפת תמונות בלויות - תחנת נתניהרבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.093,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמזרחי יוסףמחוז ים הדברותרבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסנספורט טרייד בע"מעזרים לאימון סוסים-דגליםרבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.293,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהחברה העירונית "גוונים אריאל" בע"מסדנהרבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.043,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיונידרס תדמית בעמשירותי תפירה - חצאיתרבעון 20204
                     900                                      07.80.02.293,000הכ / התחייבות כספיתלשכת הבריאות,מחוז הדרוםוועדות רפואיותרבעון 20204
                     968                                      07.80.02.293,000הכ / התחייבות כספיתלשכת הבריאות מחוז י-םוועדות רפואיותרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.293,000הכ / התחייבות כספיתלשכת הבריאות, מחוז חיפהוועדות רפואיותרבעון 20204
                     886                                      07.80.02.293,000פו/ פטור ועדהמלון ספא כנען/קופת חוליםאגרת מיון עבור שוטרים שנפצעו בתפקידרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.293,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוזמות חינוך ימין אורדימי עיוןרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.703,000פס/ פטור סגן חשבהחברה הכלכלית חבל ים המלח בע"מפעילות במנחת, פעילות מבצעיתרבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.293,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשמעון אזולאיסדנארבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכומפניקס תקשורת ואלקטרוניקהאספקת חומרי חשמלרבעון 20204
                  2,998                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןננסי גנדלמןהנחיית סדנא לקבוצת צמרותרבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאסף פרישמןסרטוןרבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאפלבאום אלקה ו/או אריההדרכה לק' יוצא אתיופיהרבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.293,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשמעון אזולאיהרצאהרבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיסטרוניקס בע"מגריטת מריחןרבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.573,000מפ/ מכרז פומביהפיגרףחולצות לבני נוער פרוייקט מרחב יהודהרבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסט-אפ יעוץ אימון ופיתוח בע''מסדנארבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.293,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסט-אפ יעוץ אימון ופיתוח בע''מסדנארבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמחדון שי מוטור ספורטפירוק , שיפוץ והתקנת משאבת הגה לספינהרבעון 20204
                  3,000                                      07.80.02.513,000מפ/ מכרז פומבימר טלקום בע"מתחזוקת תרנים משל"ט ש"ירבעון 20204
                  2,999                                      07.80.02.092,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשתלת פרחי הנגב בע"מגינוןרבעון 20204
                  2,999                                      07.80.02.562,999מש/ מכרז שב"סבש גל (שבא)ציוד קרב מגערבעון 20204
                  2,991                                      07.80.02.292,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעממכנס ותיקרבעון 20204
                  2,998                                      07.80.02.542,998מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מחנוכיותרבעון 20204
                  2,996                                      07.80.02.572,996מפ/ מכרז פומביאוסקר אלקטרוצילוםציוד צילוםרבעון 20204
                  2,995                                      07.80.02.292,995מפ/ מכרז פומביאגם 2000תשורה- ערכות למתחי"םרבעון 20204
                  2,995                                      07.80.02.562,995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"ממתקן עגינה לפנסרבעון 20204
                  2,995                                      07.80.02.572,995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשתלות אייל אחים לוי בע"מרכש כלים לסביבה ירוקהרבעון 20204
                  2,995                                      07.80.02.092,995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכניקה שרות-יוסיבדיקה תקופתית גנרטורים מחוז מרכזרבעון 20204
                  3,008                                      07.80.02.562,995פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מלתחנת עכו/חדר ק' חבלהרבעון 20204
                  2,872                                      07.80.02.562,995פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מלתחנת זבולון + חיפה/חדר חבלהרבעון 20204
                  2,995                                      07.80.02.572,995מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מספריםרבעון 20204
                  2,112                                      07.80.02.572,995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרעום דולפיןחומרים - יס"מ מנשהרבעון 20204
                  2,994                                      07.80.02.562,994הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת המסחר ת"א יפוקורס מנהלי פרוייקטים אבטחהרבעון 20204
                  2,990                                      07.80.02.562,990הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרובין פיתוח מערכות מידעפיתוח לומדה לחטיבת האבטחהרבעון 20204
                  2,984                                      07.80.02.572,984מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"משובריםרבעון 20204
                  2,984                                      07.80.02.572,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשתלות אייל אחים לוי בע"מסביבת עבודהרבעון 20204



                  2,984                                      07.80.02.572,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעממערכת שעותרבעון 20204
                  2,984                                      07.80.02.572,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקודארט סחר בע"מרכישת של תיקי עבודה למחשב נישא ומסמכיםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.542,984מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מחנוכיותרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.292,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שיאירוח סדנהרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.512,983מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מהנגשת מבנים - לוד - כצנלסוןרבעון 20204
                  2,972                                      52.50.01.042,972מפ/ מכרז פומביוידאוסטמצלמות כרטיסרבעון 20204
                  2,971                                      07.80.02.572,971הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןירדן ספריםחידוש מנוי עיתוןרבעון 20204
                  2,967                                      07.80.02.562,967הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטמיר גומיטקס בע"מציוד לאלחייהרבעון 20204
                  2,955                                      07.80.02.092,964מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן תקול מכון סימולוגירבעון 20204
                     -                                      07.80.02.512,964מפ/ מכרז פומביברן ישראל בע"מהרשאה 2021-שירותי ניהול ופקוח מרפאה ומלרתרבעון 20204
                  2,960                                      07.80.02.562,960הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מתחזוקת מדפסת חטיבת המבצעיםרבעון 20204
                  2,958                                      07.80.02.962,958הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהד פוניקס בע"ממנוף לטלפוניםרבעון 20204
                  2,704                                      07.80.02.962,950מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מהמשך שכירת רכב קורונהרבעון 20204
                  2,950                                      07.80.02.572,950הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדניאל ספרים גרופספריםרבעון 20204
                  2,948                                      07.80.02.562,948הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטקטיקל אי.טי.טי. בע"מאוזניות למדריכיםרבעון 20204
                  2,948                                      07.80.02.562,948הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדיו דיאגנוסטיקהציוד פיזיותרפיהרבעון 20204
                  2,948                                      07.80.02.572,948הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןל.כ.בע"מפנסיםרבעון 20204
                  2,927                                      07.80.02.572,927מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד מתכלהרבעון 20204
                  2,925                                      07.80.02.562,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבבה אדנו דןהרצאה בהשתלמות חברה אתיופיתרבעון 20204
                  2,925                                      07.80.02.292,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניוווייב- נעמה אהרונוביץסדנהרבעון 20204
                  2,925                                      07.80.02.572,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאג יזמות קריאטיבית בע"מסרטוןרבעון 20204
                  2,925                                      07.80.02.562,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלגותים בע"משרות התקנהרבעון 20204
                  2,925                                      07.80.02.572,925מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןרכש אמצעייםרבעון 20204
                  2,862                                      07.80.02.572,906מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"ממסכיםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.572,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפפה מישל 1999ארוחה ביום עיוןרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.572,884הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ב. פתרונות שינועתיקון מלגזותרבעון 20204
                  2,708                                      52.50.01.202,883מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותרכש מסכי מחשברבעון 20204
                  2,866                                      07.80.02.562,867הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןד.פ. המרכז הישראלי לשילוטתיקון שלטרבעון 20204
                  2,864                                      07.80.02.562,864מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20204
                  2,872                                      07.80.02.562,858פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מרמת השרוןרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.092,842הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגל גינוןעבודות גינון מחוז מרכזרבעון 20204
                  2,837                                      07.80.02.572,837מפ/ מכרז פומביאוהב ציון בע"מרכש כלים לסביבה ירוקהרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.572,829מח/ מכרז חשכ"לגסטטנרטקמדפסותרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.572,829מח/ מכרז חשכ"לגסטטנרטקמדפסותרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.962,829מח/ מכרז חשכ"לגסטטנרטקמדפסותרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.572,829מח/ מכרז חשכ"לגסטטנרטקמדפסתרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.572,829מח/ מכרז חשכ"לגסטטנרטקרכש מדפסת לייזררבעון 20204
                  2,808                                      07.80.02.562,808מפ/ מכרז פומביתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון מסילות ריצהרבעון 20204
                  2,808                                      07.80.02.572,808הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבמחברותרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.292,808הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטור סיני מקרקעין בע"מפעילותרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.562,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיקבי רמת הגולן בע"מסדנת מנהיגותרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.512,800מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מהנגשת מבנים - ק' מלאכירבעון 20204
                  2,800                                      07.80.02.562,800מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנימכשירי סלולאר עבור סייבר להברבעון 20204
                  2,800                                      07.80.02.562,800מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנימכשירי סלולאר מחוז ת"א  מצרבעון 20204
                  2,800                                      07.80.02.572,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסטודיו אמל דיגיטל בע"משירותי הדפסהרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.542,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממתקי השלושה בע"ממשפחות שכולות מחוז ש"ירבעון 20204
                  2,799                                      07.80.02.572,799מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקציוד עזר מחוז חוףרבעון 20204
                  2,791                                      07.80.02.572,791הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהארץ עיתון יומיחידוש מנוי עיתוןרבעון 20204
                  2,804                                      07.80.02.562,790פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת כפר סבארבעון 20204
                  2,804                                      07.80.02.512,790פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממרחב קדם ירושליםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.292,785הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שיסדנאותרבעון 20204
                  2,633                                      07.80.02.572,754מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםשרת CHECKPOINT CPAP-SG1530רבעון 20204
                  2,583                                      52.50.01.202,754מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםשרת CHECKPOINT CPAP-SG1530רבעון 20204
                  2,536                                      07.80.02.572,750מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20204
                     -                                      52.50.01.202,750מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  2,577                                      52.50.01.202,750מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  2,750                                      52.50.01.202,750מפ/ מכרז פומביסי דיסק מעבדותמכשירי העתקה ומכשיר מגני כתיבה פרונזייםרבעון 20204
                  2,750                                      07.80.02.572,750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדיגיטל אלקטריק בע"מהחלפת בלאי מקררים מנשה וארבעון 20204
                  2,738                                      07.80.02.562,738הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרעום דולפין תיק נשיאה לדובר מחלקת מומרבעון 20204
                  2,737                                      07.80.02.092,737מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהכלי עבודה לתחזוקה בגפים ולצוות לוגיסטיקהרבעון 20204
                  2,736                                      07.80.02.562,723פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממז"פ מחוז חוףרבעון 20204
                  2,717                                      07.80.02.562,717הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפל-רון בע"מדבק למכונת עיטוף - את"ן 2020רבעון 20204
                     -                                      07.80.02.292,701הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמכון למורשת בן גוריוןאזכרה -בן גוריון- ספ''כ ארצירבעון 20204
                  2,700                                      07.80.02.042,700מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oסל לוחםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.572,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניווטבעסדנא מקצועית משל"ט ש"י 2רבעון 20204
                  2,695                                      52.50.01.202,695אא/ אישור אוצרחברת מוטורולה40002616רבעון 20204
                  2,420                                      07.80.02.562,694מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרנעלייםרבעון 20204
                  2,682                                      07.80.02.042,691מפ/ מכרז פומבילוגיסטיקר בע"מהובלהרבעון 20204
                  2,691                                      07.80.02.532,691הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבנד פרותיקרבעון 20204
                  2,679                                      07.80.02.132,679מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמדחסיםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.512,645מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מהנגשה תחנת שדות קדימהרבעון 20204
                  2,640                                      07.80.02.572,640הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוטופון תקשורתמצלמות דרך לניידותרבעון 20204
                  2,633                                      07.80.02.572,633הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלריה מור - איתח אליהושירותי דפוס -קיר מורשת ימ,רבעון 20204
                  2,633                                      07.80.02.532,633הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מדגלי לאוםרבעון 20204
                  2,633                                      07.80.02.562,633הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאריק המנעולןהחלפת צילינדררבעון 20204
                  2,701                                      07.80.02.572,629מח/ מכרז חשכ"לגסטטנרטקבלאי מחשוב מבצ - מדפסותרבעון 20204
                  2,627                                      07.80.02.532,627הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוניברסיטת חיפהלמידה פולנית - ר' אה"דרבעון 20204
                  2,611                                      07.80.02.572,611הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבוכוולטר תצוגה ואיחסוןמדפיםרבעון 20204
                  2,602                                      07.80.02.092,604מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלהתקנת דלת תקולה מטאר יםרבעון 20204
                  2,600                                      07.80.02.572,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפאר והדרפרוכת לארון קודשרבעון 20204
                  2,597                                      07.80.02.572,597מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד מחשוברבעון 20204
                  2,586                                      07.80.02.292,586הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שיסדנארבעון 20204
                  2,494                                      07.80.02.572,583מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"ממסכיםרבעון 20204
                  2,430                                      07.80.02.962,583מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"מבלאי מחשוב מחוז ת"ארבעון 20204
                  2,580                                      07.80.02.572,580הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסטוק  הסלולרמצלמות רכברבעון 20204
                  2,574                                      07.80.02.572,574הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמחקר התלהבות בע"מהרצאהרבעון 20204
                  2,574                                      07.80.02.572,574הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמסגרות שעשוע בעממסגרות עבור מחוז חוףרבעון 20204
                  2,566                                      07.80.02.572,566מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד היקפירבעון 20204
                  2,554                                      07.80.02.572,554הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מפרידה מפורשרבעון 20204
                  2,554                                      07.80.02.572,554מפ/ מכרז פומביואהבת ניהול בע"מתשורות פורשים וקבלת דרגותרבעון 20204
                  2,551                                      07.80.02.092,551הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאל-רם גנרטורים בע"מתיקוןרבעון 20204
                     413                                      07.80.01.542,550חה / חוזה המשכינרקיס גל הסעות בע"מנסיעה בתחבורה ציבוריתרבעון 20204
                  2,550                                      07.80.02.572,549מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמה לתיעוד פעילות מבצעית תכרמיאלרבעון 20204



                  2,549                                      07.80.02.562,549מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמת וידאו - תחנת עירוןרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.562,549מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםאספקה התקנה ותחזוקת גרניקרבעון 20204
                  2,547                                      07.80.02.962,547הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיצוב עיסקי בע"מרכש  רשיון לתוכנה ליצירת סירטונים רבעון 20204
                  2,546                                      07.80.02.572,546מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מבלאי מחשוב מבצ - פלגרבעון 20204
                  2,545                                      07.80.02.572,545הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצבעים בצלחת בע"מכיבוד בימי הדרכהרבעון 20204
                  2,545                                      07.80.02.572,545הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדורנט טק בע"מציוד מחשוב - את"ן 2020רבעון 20204
                  2,523                                      07.80.02.572,523מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מרכש מצלמותרבעון 20204
                  2,523                                      52.50.01.202,520מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלהתקנת דלת תקולה מטאר יםרבעון 20204
                  2,504                                      07.80.02.562,504מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקערכות למ"פרבעון 20204
                  2,503                                      07.80.02.572,503מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                  2,500                                      07.80.02.572,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמה אמרהרצאהרבעון 20204
                  2,500                                      07.80.02.562,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסלם יצחק עבודות מתכת ואחזקהפתיחת סתימה במרחב איילוןרבעון 20204
                  2,500                                      07.80.02.572,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתום יוסי פארדלתרבעון 20204
                  2,500                                      07.80.02.572,500מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות - את"ן 2020רבעון 20204
                  2,499                                      07.80.02.572,499מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורות לעוזבים ומועברים מלהברבעון 20204
                     -                                      07.80.02.612,496מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 טרקטורוןרבעון 20204
                  2,473                                      07.80.02.572,473מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציודרבעון 20204
                  2,480                                      07.80.02.572,466מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןנראות המינהלרבעון 20204
                  2,464                                      07.80.02.562,464הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןל.כ.בע"מביטים ובוקסות לזיהוירבעון 20204
                  2,457                                      07.80.02.562,457הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרום אפ.גי.פי. יבוא ושידגליםרבעון 20204
                  2,457                                      07.80.02.562,457הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדיוקום חיפה/אופנבך אופק יואב יצחקרכש אוזניותרבעון 20204
                  2,457                                      07.80.02.572,457מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד היקפירבעון 20204
                  2,462                                      52.50.01.202,450פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת לוד החדשהרבעון 20204
                  2,445                                      07.80.02.092,445הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצור זיגדון אספקה טכניתרשת מניעת חדירת יונים רמת דודרבעון 20204
                  2,445                                      07.80.02.562,445הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדרור כלי עבודה בע"ממקדחה זויתיתרבעון 20204
                  2,442                                      07.80.02.572,442הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"משלטיםרבעון 20204
                  2,442                                      52.50.01.202,442מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.292,433פו/ פטור ועדהיגאל גיטאילימודי שפותרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.572,431הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מדגלרבעון 20204
                  2,429                                      07.80.02.572,429הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדמלינה בע"מתוכנהרבעון 20204
                  2,422                                      07.80.02.562,422הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מרכש עבור סצ"מ חוףרבעון 20204
                  2,422                                      07.80.02.572,422מפ/ מכרז פומביוידאוסטרכש ציוד קצה - ת.לוד מגזר ערבי אין צורך בחריגיםרבעון 20204
                  2,420                                      07.80.02.562,420הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשיווק בתנועה בע"מהתקנת מדבקות לרכברבעון 20204
                     -                                      07.80.02.292,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפארק אריאל שרון בע"מפעילותרבעון 20204
                  2,186                                      07.80.02.962,400מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"מציוד טכנולוגי צוות תיעוד קורונהרבעון 20204
                  2,226                                      52.50.01.202,400מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
                  2,226                                      52.50.01.202,400מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  2,226                                      52.50.01.202,400מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                  2,400                                      07.80.02.562,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיעל עיצוב גרפיפינת הנצחהרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.562,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחגור בעמציוד אמל"חיהרבעון 20204
                  2,400                                      07.80.02.572,400מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגבררכש תשורות עבור פורשיםרבעון 20204
                  2,399                                      07.80.02.562,399מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסהרבעון 20204
                  2,399                                      07.80.02.562,399מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסהרבעון 20204
                  2,399                                      07.80.02.562,399מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסה למדת אחמרבעון 20204
                  2,399                                      07.80.02.572,399הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מאחזקה שוטפת תחנת זכרוןרבעון 20204
                  2,398                                      07.80.02.562,399הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוידאוסטהשלמת ערכת חומת מגן למומרבעון 20204
                  2,399                                      07.80.02.512,399מפ/ מכרז פומביד"ר בלוך את אינג' סוקלהפסקת עבודה במשל"ט מחוז שרבעון 20204
                  2,399                                      07.80.02.572,399מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"ממודם סלולרירבעון 20204
                  2,247                                      52.50.01.202,395מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםשיטור עירוני גדרהרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.292,387הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקיבוץ נעןסדנת פיתוח צוות כניסה לתפקיד ררבעון 20204
                  2,387                                      07.80.02.572,387הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקיבוץ נעןסדנת פיתוח צוות מדור אמלחרבעון 20204
                  2,380                                      07.80.02.292,387הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחושבים מחוץ לכיתה בע"מאירוח סדנהרבעון 20204
                  2,340                                      07.80.02.092,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעצי הורדים בע"מעבודת גינוןרבעון 20204
                  2,340                                      07.80.02.562,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמג'יק פרינטשילוטרבעון 20204
                  2,351                                      07.80.02.562,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת במת הרמהרבעון 20204
                  2,340                                      07.80.02.562,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדלתא יעוץ והדרכות בע"ממסיכות פניםרבעון 20204
                     898                                      07.80.02.092,340מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"משירותי ניקיון תפעול מחוז דרוםרבעון 20204
                  2,236                                      07.80.02.042,334פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעמציוד מיגון רוכב אופנוערבעון 20204
                  2,326                                      07.80.02.572,326הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוגל חברה לאלקטרוניקה בע"ממאזניים אלקטרוניים עבור חדרה ובאקהרבעון 20204
                  2,320                                      07.80.02.572,320הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניין מוצרי צריכה בע"מצידניותרבעון 20204
                  2,317                                      07.80.02.572,317הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאריז פתרונות סימון ואריזה בע"מסרט למכונת קשירהרבעון 20204
                  2,317                                      07.80.02.572,317הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדלתא יעוץ והדרכות בע"מאוזניות אלקטרוניותרבעון 20204
                  2,310                                      07.80.02.552,310הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגי' בי סי יעוץ הבטחת איכות בע"מכיול צב"ד - מדור רדיורבעון 20204
                     -                                      07.80.02.572,306הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוניברסל פרטס בעמבוסטר הטענהרבעון 20204
                  2,305                                      07.80.02.572,305הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסטודיו קסט הגלילדגלים למחוזרבעון 20204
                  2,301                                      07.80.02.572,301הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרונן אסתר/שטרן קרמיקהספספלים למקלחות ת טמרהרבעון 20204
                  2,109                                      07.80.02.512,297מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשב נייחרבעון 20204
                  2,109                                      07.80.02.572,297מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשב נייחרבעון 20204
                     -                                      52.50.01.202,297מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשב נייחרבעון 20204
                     -                                      52.50.01.202,297מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשב נייחרבעון 20204
                  2,089                                      52.50.01.202,297מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשב נייחרבעון 20204
                  2,296                                      52.50.01.202,296אא/ אישור אוצרחברת מוטורולהתחנת מודיעיןרבעון 20204
                  2,295                                      07.80.02.572,295הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפיקצ'ייר בע"מסביבת עבודה ק' מעןרבעון 20204
                  2,282                                      07.80.02.092,282הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג'נרקל תעשיות בע"מטיפול בגנראטורים תקולים בבסיסי מגרבעון 20204
                  2,282                                      07.80.02.292,282הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלסיכותרבעון 20204
                  2,263                                      07.80.02.532,263הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואיתיקון דפיברילטור מרפאת מחוז תרבעון 20204
                  2,250                                      07.80.02.572,250הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהאוזן - מרכז השמיעהאוזניות למכשירי קשררבעון 20204
                  2,232                                      07.80.02.092,232הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאר פי אם אחזקה ופרויקטים בע"משירותי גינוןרבעון 20204
                  2,223                                      07.80.02.562,223הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאף.וי.סי-סקיורטי סיסטמסדוחס וידאורבעון 20204
                  2,193                                      07.80.02.572,217מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממכשירי מים חם/קר תחנת כ"רבעון 20204
                  2,215                                      07.80.02.562,215הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארוך לימור-אינספייר הפקת אירועיםהדרכהרבעון 20204
                  2,211                                      07.80.02.572,211מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20204
                  2,211                                      07.80.02.092,211מש/ מכרז שב"סבש גל (שבא)מזרוני חיפוי לחדר קרב מגערבעון 20204
                  2,204                                      52.50.01.202,204מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20204
                  2,200                                      07.80.02.562,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמסעדת 300 גרםיום עיוןרבעון 20204
                  2,200                                      07.80.02.572,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלט שירותי דפוס בע"מלוחות שנה תשפ"ארבעון 20204
                  2,022                                      07.80.02.572,198מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסכי מגערבעון 20204
                  2,045                                      52.50.01.202,198מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסכי מגערבעון 20204
                  2,018                                      07.80.02.572,198מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסך מגערבעון 20204
                  2,195                                      07.80.02.092,195מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמבדיקה וחיבור מודם לשער חשמלירבעון 20204
                  2,181                                      52.50.01.202,181מח/ מכרז חשכ"לסינאל מלל פייווי בע"מפרוייקט משל"ט שירבעון 20204
                  2,160                                      07.80.02.572,160מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקרבעון 20204
                     819                                      07.80.02.562,131הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמרכז מרכבי נוע בעמתפס לגלגלרבעון 20204



                  2,120                                      07.80.02.132,120מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקההחלפת שואבי אבק מחוז מרכזרבעון 20204
                  2,120                                      07.80.02.132,120מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשואבי אבקרבעון 20204
                  2,120                                      07.80.02.132,120מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשואב אבק לרכברבעון 20204
                  2,120                                      07.80.02.132,120מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשואבי אבק תקולים - מחוז מרכזרבעון 20204
                  2,117                                      07.80.02.572,117הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבנדא מגנטיק בעמפרוייקט שיפוץ יומן לוד -כבליםרבעון 20204
                  2,106                                      07.80.02.572,106מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון שעררבעון 20204
                  2,106                                      07.80.02.092,106הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטל שולמרק בע"מהדברה לכלל סוגי המזיקיםרבעון 20204
                  2,106                                      07.80.02.042,106מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oערכה למדריכיםרבעון 20204
                  2,106                                      07.80.02.562,106הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.א. כספות בע"מרכש כספות עבור מחוז חוףרבעון 20204
                  2,100                                      07.80.02.562,100מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מציוד לאחזקה שוטפת מתנדבים חוףרבעון 20204
                  2,100                                      07.80.02.562,100מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש עבור זי"ט טירהרבעון 20204
                  2,100                                      07.80.02.532,100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי דליהזרי פרחיםרבעון 20204
                  2,078                                      07.80.02.572,094מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מהשכרת כ"ר רעב"ש את"ן מרחב שפלהרבעון 20204
                  1,879                                      52.50.01.202,094מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםהצטיידות תוכנית הדמ"ש – מלמרבעון 20204
                  2,059                                      07.80.02.572,059מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20204
                  2,058                                      07.80.02.092,058מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן ישן שאינו תקין בבסיס יהודאי ערבעון 20204
                  2,050                                      52.50.01.202,050מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                  2,050                                      52.50.01.202,050מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                  2,050                                      52.50.01.202,050מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                  2,050                                      52.50.01.202,050מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                  2,048                                      07.80.02.572,048הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרינה תעשיות נעליים בע"מרכש כובעי חבטהרבעון 20204
                  2,048                                      07.80.02.562,048מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מדיסק און קירבעון 20204
                  2,047                                      07.80.02.562,047הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןויסנס טכנולוגיות בע"ממודם סלולארירבעון 20204
                  2,051                                      07.80.02.562,042פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפרוייקט אבו דיסרבעון 20204
                  2,041                                      07.80.02.512,041הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלטרא סיסטמס בע"מהשלמה לשלט מודיעין עליתרבעון 20204
                  2,039                                      07.80.02.562,039מש/ מכרז שב"סבש גל (שבא)ציוד ספורטרבעון 20204
                  2,030                                      07.80.02.572,018מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןשולחנותרבעון 20204
                  2,012                                      07.80.02.562,012הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואיציוד רפואי ליחידות חילןץ דרוםרבעון 20204
                  2,005                                      07.80.02.572,005פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלחיבור מונה חברת חשמלרבעון 20204
                  2,001                                      07.80.02.572,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאורן תומא מפעלי מתכתאספקת חומרי חשמלרבעון 20204
                  2,000                                      07.80.02.562,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדליטקסחומרים לאמלחיה יסמ אשררבעון 20204
                  2,000                                      07.80.02.572,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסייף טי כספות ופתרונות מיגון \טנדלרכספותרבעון 20204
                  2,000                                      07.80.02.552,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניין מוצרי צריכה בע"מגזיבו עבור תרניםרבעון 20204
                  2,001                                      07.80.02.092,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלהחלפת גופי תאורה משמר איילוןרבעון 20204
                     414                                      07.80.02.562,000מח/ מכרז חשכ"לק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"משירותי גריסהרבעון 20204
                  2,000                                      07.80.02.572,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבי אוס המנגל של חינאויארוחה ביום עיוןרבעון 20204
                  2,000                                      07.80.02.562,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחים מחוז צפוןרבעון 20204
                  2,000                                      07.80.02.572,000מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורותרבעון 20204
                     441                                      52.50.01.202,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2021-העתקות פרויקת אילתרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.512,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2021-שירותי העתקות והדפסות מאגר מים משמר איירבעון 20204
                  2,000                                      07.80.02.562,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מטונרים למדפסתרבעון 20204
                  2,000                                      07.80.02.572,000מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מפנסים מבצעיים למתנדביםרבעון 20204
                  2,000                                      07.80.02.562,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכומפניקס תקשורת ואלקטרוניקהאספקת חומרי חשמלרבעון 20204
                  2,000                                      07.80.02.092,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרמי בן ישי הנדסת חשמל בעמבדיקת מהנדס לגנרטור ולוח חשמל בבסיסי מגרבעון 20204
                  2,000                                      07.80.02.562,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןורטל אף.סי.אס בע"מעבודות טכסטילרבעון 20204
                  2,000                                      07.80.02.562,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכומפניקס תקשורת ואלקטרוניקהאספקת חומרי חשמלרבעון 20204
                  2,000                                      07.80.02.572,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשתלות אייל אחים לוי בע"מצמחיםרבעון 20204
                  1,998                                      07.80.02.571,998מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מפנסים מבצעים עבור מתנדבים עפולהרבעון 20204
                  1,996                                      07.80.02.571,996מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מעזרי הדרכה - תחנת לודרבעון 20204
                  1,996                                      07.80.02.561,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאשל שרותים וטרינריים בע"משורת 45 ליטררבעון 20204
                  1,774                                      52.50.01.201,994מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20204
                  1,989                                      07.80.02.561,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"משלטיםרבעון 20204
                  1,989                                      07.80.02.561,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצ'מפיון מוטורס בע"מבדיקת רכב לאחר ת"ד - את"רבעון 20204
                  1,989                                      07.80.02.561,989מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסה - תחנת יבנהרבעון 20204
                  1,989                                      07.80.02.291,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקיבוץ נעןסדנת פיתוח צוות כניסה לתפקיד ררבעון 20204
                  1,989                                      07.80.02.291,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשאול עזרסדנת פיתוחרבעון 20204
                  1,980                                      07.80.02.541,980הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניווטבעסדנא מקצועית משל"ט ש"י 2רבעון 20204
                  1,966                                      07.80.02.511,966מש/ מכרז שב"סתריסי רפיהרשאה 2021-עב' שיפוץ פרויקט מרחב דודרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.571,950הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןים צבעים בצלחתארוחה ביום עיוןרבעון 20204
                  1,950                                      07.80.02.571,950הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכספות מגן - ישראל בע"מכספתרבעון 20204
                  1,942                                      07.80.02.571,942מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותטאבלטרבעון 20204
                  1,942                                      07.80.02.561,942הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפקל חגור בע"מציוד עבור פרוייקט שחקיםרבעון 20204
                  1,711                                      07.80.02.571,942מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממכרז מסכיםרבעון 20204
                  1,941                                      07.80.02.091,941מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהפטישון בינוי את"ן 2020רבעון 20204
                  1,936                                      07.80.02.611,936הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשיווק בתנועה בע"מהתקנת מדבקות לרכברבעון 20204
                  1,930                                      07.80.02.571,930הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקונספט מבית היפר שלט בע"משלטים - תחנת פ"תרבעון 20204
                  1,926                                      07.80.02.131,926מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקה מברשת רחיצהרבעון 20204
                  1,760                                      07.80.02.571,922מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמסךרבעון 20204
                  1,900                                      07.80.02.571,900מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                  1,739                                      07.80.02.571,900מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20204
                  1,895                                      07.80.02.571,895מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מאוזניהרבעון 20204
                  1,902                                      52.50.01.201,895מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מתיקון פיצוץ מים בבסיס משמר איילוןרבעון 20204
                  1,881                                      07.80.02.551,881מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד היקפירבעון 20204
                  1,872                                      07.80.02.091,872הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמיר אבני החושןהדברה במטבח בבסיס מכבים נגד מזיקיםרבעון 20204
                  1,872                                      07.80.02.571,872הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןד"ר איתן סרי בע"מהדרכת בטיחות לעובדי מוסכיםרבעון 20204
                  1,872                                      07.80.02.561,872הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאהרן.י הובלות בע"מיישור קרקערבעון 20204
                  1,872                                      07.80.02.561,872הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמפרולייטמכשיר כיול - את"ן 2020רבעון 20204
                  1,860                                      07.80.02.291,860הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"משרותי הדפסהרבעון 20204
                     174                                      52.50.01.201,850מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                  1,849                                      07.80.02.561,849הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןתיקי נשיאהרבעון 20204
                  1,843                                      07.80.02.561,843מפ/ מכרז פומביקליין אריה בעממסגרותרבעון 20204
                  1,837                                      52.50.01.201,837מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20204
                  1,835                                      07.80.02.561,835הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי פרינט צילומים והעתקות בע"משירותי הדפסהרבעון 20204
                  1,826                                      07.80.02.091,826מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מהתקנת מערכת לניתוק מזגנים בעת שריפהרבעון 20204
                  1,825                                      07.80.02.571,825מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מממתגיםרבעון 20204
                  1,825                                      07.80.02.571,825מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרמקולים לילפ צפוןרבעון 20204
                  1,825                                      07.80.02.561,825הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברודקסט דיזיין בע"מרכש דוחסרבעון 20204
                  1,814                                      07.80.02.571,814מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכות+קליפסרבעון 20204
                  1,814                                      07.80.02.571,814הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהבולשת פתרונות חכמים בע"מתיקון מקלט / משדר עבור ימרבעון 20204
                  1,814                                      07.80.02.561,814מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמחברת לסדנה חירוםרבעון 20204
                  1,802                                      07.80.02.561,802הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מטונריםרבעון 20204
                  1,802                                      07.80.02.571,802מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מתשורות עבור פורשיםרבעון 20204
                  1,802                                      07.80.02.571,802הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיצוב עיסקי בע"מתוכנה של אייקונים FRONT AWESOMEרבעון 20204



                  1,800                                      07.80.02.571,800הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרריהוט עבור אמ"ש - מרכז פרישהרבעון 20204
                  1,800                                      07.80.02.571,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהבולשת פתרונות חכמים בע"מציוד לימ"ר חוףרבעון 20204
                  1,782                                      07.80.02.571,782הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהכסאות ושולחנותרבעון 20204
                  1,756                                      07.80.02.531,755מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"מ מטווח למתנדביםרבעון 20204
                  1,748                                      07.80.02.531,755מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווחים - מחוז מרכזרבעון 20204
                  1,755                                      07.80.02.561,755מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקצמידי סיליקוןרבעון 20204
                  1,755                                      07.80.02.571,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרון אדלרסדנא מילהרבעון 20204
                  1,755                                      07.80.02.961,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמיילם אוף מיו (מ.א.מ)סרטוןרבעון 20204
                  1,755                                      07.80.02.041,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפניני פנונו אוריתשכירת סטודיורבעון 20204
                  1,710                                      07.80.02.571,754מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשב נייחרבעון 20204
                  1,702                                      07.80.02.571,754מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשב נייחרבעון 20204
                  1,710                                      52.50.01.201,754מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשברבעון 20204
                  1,661                                      07.80.02.561,754מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מרכש מחשב לעמדת מש"ל מקוון  רבעון 20204
                  1,611                                      07.80.02.561,754מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"מציוד לפיילוט משל מקוון ת.נצרתרבעון 20204
                  1,611                                      07.80.02.571,754מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממחשבים נייחיםרבעון 20204
                  1,750                                      07.80.02.571,750מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות - את"ן 2020רבעון 20204
                  1,749                                      07.80.02.571,749הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסטילס/ סבג אוהד יהודהחולצת ספורטרבעון 20204
                  1,748                                      07.80.02.571,748מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד טכנולוגירבעון 20204
                  1,748                                      07.80.02.571,748הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקונדיטוריה אייל ו. בע"מארוחה ביום עיוןרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.511,735מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מהנגשת מבנים - תחנת שפטרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.571,732הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורות שוברים עבור שוטרים מצטיינים רבעון 20204
                  1,732                                      07.80.02.571,732מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים עבור שוטרים מצטיינים רבעון 20204
                  1,720                                      07.80.02.091,720הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטרילוג בע"מתחזוקת עץ גף חצוררבעון 20204
                  1,720                                      07.80.02.291,720הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהדס צוקרמןשרותי הדפסהרבעון 20204
                  1,719                                      07.80.02.571,705מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןרכש ריהוטרבעון 20204
                  1,715                                      07.80.02.571,705מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכסאותרבעון 20204
                  1,710                                      07.80.02.561,701פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהחלפת כיפה למצלמה במרחב ירקון בעקבות גרימת נזקרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.571,700מש/ מכרז שב"סרמשן שירותים השקעות בע"משירותי הובלה והרכבה עבור אחרבעון 20204
                  1,697                                      07.80.02.571,697הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמזוודה - אמיר צביסיור לימודירבעון 20204
                  1,685                                      07.80.02.561,685הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכניקה שרות-יוסיבדיקת מדחס אוויר ובדיקת מהנדסרבעון 20204
                  1,671                                      07.80.02.561,671הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"ממדפסת+ראשי דיורבעון 20204
                  1,039                                      07.80.02.961,650מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ר קורונה - מחוייב בידוד מרחב נתבגרבעון 20204
                  1,650                                      07.80.02.531,650הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאקלום אמרההרצאה בהשתלמות חברה אתיופיתרבעון 20204
                  1,650                                      07.80.02.561,650הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזאוס אביב בע"מפנסי ראש ליחידת המומרבעון 20204
                  1,638                                      07.80.02.561,638הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעמיסל - עמית תעשיות בע"ממארז סוללותרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.571,638הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמזוודה - אמיר צביהדרכהרבעון 20204
                  1,626                                      07.80.02.561,626הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"ממארז קשיח לטלוזיהרבעון 20204
                  1,620                                      07.80.02.571,620הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרום אפ.גי.פי. יבוא ושירכש דגל לאום + דגלי אגף ההדרכהרבעון 20204
                  1,621                                      07.80.02.571,620הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמרכז הבריאותי ד.ע בע"מכיסא אורטופדירבעון 20204
                  1,615                                      07.80.02.571,615מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםתחזוקת גרניקרבעון 20204
                  1,615                                      07.80.02.131,615מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםאחזקת מכונת שטיפהרבעון 20204
                  1,590                                      07.80.02.571,614מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"ממסכיםרבעון 20204
                  1,570                                      07.80.02.571,614מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"ממסכים למחשברבעון 20204
                  1,519                                      07.80.02.561,614מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"מרכש למש"ל מקווןרבעון 20204
                     679                                      07.80.02.571,613מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"מתרגום עדות בבית הדין - דיון גלוירבעון 20204
                  1,600                                      07.80.02.291,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעולם המים בע"מסדנהרבעון 20204
                  1,600                                      07.80.02.541,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןויטל מלונאות בע"מלינת משפחת שוטררבעון 20204
                  1,600                                      07.80.02.571,600מפ/ מכרז פומביכספות חצורכספת סמיםרבעון 20204
                  1,600                                      07.80.02.091,600מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מ בודק חשמל מוסמך ללוח עמדות שמירה שער שכם רבעון 20204
                  1,591                                      07.80.02.091,591הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשתלות אייל אחים לוי בע"מעבודת גינון בחצוררבעון 20204
                  1,193                                      07.80.02.571,591הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמצג בע"מתיקון מגרסותרבעון 20204
                  1,584                                      07.80.02.091,584מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהחלפת קו מים ישן נוזל בבסיס גן נררבעון 20204
                  1,580                                      07.80.02.571,580מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"מ אחזקה שוטפת עירוןרבעון 20204
                  1,579                                      07.80.02.561,580הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"ממחבר לבוסטר - את"ן 2020רבעון 20204
                     -                                      07.80.02.131,579מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםגרניקרבעון 20204
                  1,566                                      07.80.02.511,570מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהעתקת שני מזגנים מחוז צפוןרבעון 20204
                  1,570                                      07.80.02.561,570הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןירדן ספריםאטלס הזהברבעון 20204
                     -                                      07.80.02.091,560הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמניבים קרן הריט החדשהתיקון נזילה ברמלהרבעון 20204
                  1,556                                      07.80.02.571,556מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסה עבור באקהרבעון 20204
                  1,556                                      07.80.02.571,556מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסהרבעון 20204
                  1,544                                      07.80.02.291,544הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס משכן בע"משרותי הדפסהרבעון 20204
                  1,540                                      07.80.02.561,540מפ/ מכרז פומביממטקס ישראל בע"מערכת מצלמתרבעון 20204
                  1,540                                      07.80.02.561,540מפ/ מכרז פומביממטקס ישראל בע"מערכת מצלמהרבעון 20204
                  1,521                                      07.80.02.571,521הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאספרנסה כריסטינה מריאלשי ליולדת את"ן 2020רבעון 20204
                  1,300                                      07.80.02.561,521הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנטפילד 1983 בע"מיצוא מכשיר לתיקוררבעון 20204
                  1,518                                      07.80.02.571,518מח/ מכרז חשכ"לטלקוד מחשבים בע"ממקרניםרבעון 20204
                  1,516                                      07.80.02.561,516מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןמאורריםרבעון 20204
                  1,456                                      07.80.02.571,516הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמרכז למורשת מלחמת ששת הימיםיום הדרכה והכשרהרבעון 20204
                  1,505                                      07.80.02.571,505הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקונדיטוריה אייל ו. בע"מארוחה בסדנה בטבערבעון 20204
                     -                                      07.80.02.291,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארץ בראשית בע"משכירת אוהלרבעון 20204
                  1,500                                      07.80.02.091,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיציק המנעולןפריצת דלת אש+החלפת מנגנון בבסיס מטה מגרבעון 20204
                  1,500                                      07.80.02.571,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהסמל - 8שלטים תחנת רמלהרבעון 20204
                  1,500                                      07.80.02.571,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארץ בראשית בע"משימוש באוהל לפעילות הדרכהרבעון 20204
                  1,500                                      07.80.02.561,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית הספר למדעי הנפט והאנרגיההזמנה מתוקנת ספק ח.פ אחררבעון 20204
                  1,500                                      07.80.02.571,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיני יאירעציציםרבעון 20204
                  1,500                                      07.80.02.291,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנועם - נוער מתגברהרצאהרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.571,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטינה פולקשיגרוג פינת הנצחהרבעון 20204
                  1,500                                      07.80.02.571,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבי שושן החוויה בע"מאמבט חימום מזון למטבחרבעון 20204
                  1,475                                      07.80.02.561,500מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)ייצור מדבקות זיהוי לכלי שייטרבעון 20204
                  1,500                                      07.80.02.571,500מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה לעוזביםרבעון 20204
                  1,500                                      07.80.02.571,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסנצ'ורי  נכסים בע"מסדנא להעצמת אמ"ש מכללה אהרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.531,499הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמכון למורשת בן גוריוןאזכרה -בן גוריון- ספ''כ ארצירבעון 20204
                  1,504                                      07.80.02.561,498פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מלמטה מחוז חוף/משרד ק' חבלהרבעון 20204
                  1,504                                      07.80.02.561,498פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מלמטה מחוז חוף/משרד אלקטרוניקה חבלהרבעון 20204
                  1,492                                      07.80.02.091,492מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"משלטי מזגנים אלקטרה החלפת שלטים תקוליםרבעון 20204
                  1,492                                      07.80.02.561,492הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןת.ש. ישראל דיפנס בע"מציוד לוחםרבעון 20204
                  1,486                                      07.80.02.561,486הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.רמ נוףראש למלחםרבעון 20204
                  1,476                                      07.80.02.961,476מח/ מכרז חשכ"לפרינטר סנטר בע"ממדםסת צבעוניתרבעון 20204
                  1,474                                      07.80.02.571,474הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיחזקאל רוני - צוות הפקותפלקטים למחוזרבעון 20204
                  1,471                                      07.80.02.571,471מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20204
                  1,462                                      07.80.02.571,463הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"ממדפסת ניידתרבעון 20204
                  1,463                                      07.80.02.571,463מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתשורות - את"ן 2020רבעון 20204
                  1,451                                      07.80.02.561,451מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכת דשרבעון 20204



                  1,451                                      07.80.02.571,451הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיצוב עיסקי בע"מרישיונות לזוםרבעון 20204
                  1,293                                      07.80.02.571,442מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותבלאי מחשוב מבצ - מסךרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.571,415מח/ מכרז חשכ"לגסטטנרטקמדפסותרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.571,415מח/ מכרז חשכ"לגסטטנרטקמדפסותרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.571,415מח/ מכרז חשכ"לגסטטנרטקלטובת תחנת טירה- מגזר ערבי רבעון 20204
                     -                                      07.80.02.571,415מח/ מכרז חשכ"לגסטטנרטקמדפסתרבעון 20204
                     -                                      52.50.01.201,415מח/ מכרז חשכ"לגסטטנרטקמדפסתרבעון 20204
                  1,414                                      07.80.02.571,414הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקונדיטוריה אייל ו. בע"מ כיבודרבעון 20204
                  1,414                                      07.80.02.041,414מפ/ מכרז פומבירינה תעשיות נעליים בע"מנעלייםרבעון 20204
                  1,404                                      07.80.02.571,404מפ/ מכרז פומביאגם 2000מחברותרבעון 20204
                  1,404                                      07.80.02.091,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאריאל אברהם /רויטלשילוט ומדבקות בטיחותרבעון 20204
                  1,404                                      07.80.02.561,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבנרי שאיבות בע"מפריצת סתימהרבעון 20204
                  1,404                                      07.80.02.561,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדלתות ירושלים בע"מתיקון מנעולרבעון 20204
                  1,404                                      07.80.02.571,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי אביהנראות המינהלרבעון 20204
                  1,404                                      07.80.02.571,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצילומעתיק בעממיכל עודפים למדפסתרבעון 20204
                  1,404                                      07.80.02.961,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאודליה רוזנצויגסרטוןרבעון 20204
                  1,404                                      07.80.02.561,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיתדות תשמו בעממנוי עיתוניםרבעון 20204
                  1,400                                      07.80.02.091,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג'ט ליין תשתיות בע"מתיקון משאבת מים -תקולהרבעון 20204
                  1,400                                      07.80.02.571,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאורוות הברון מרכז תיירות בע"מארוחה ביום עיוןרבעון 20204
                  1,400                                      07.80.02.571,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.א.י. אשכנזי שירותי מזון בע"מארוחה ביום עיוןרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.571,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדן בדרום תחבורהדמי פורטלרבעון 20204
                  1,408                                      07.80.02.571,399מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןכסאותרבעון 20204
                  1,381                                      07.80.02.571,381הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.צ.מ ציוד למחשבים ולמשרד בע"מדיסק און קי - שמירת סרטים פעילות מבצעיתרבעון 20204
                  1,188                                      07.80.02.571,381הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלובס פבליש עתונותעיתוןרבעון 20204
                     275                                      07.80.02.561,375מפ/ מכרז פומבימכון התקנים הישראליכיול פלסרבעון 20204
                  1,371                                      07.80.02.571,371מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'ויתשורות למשפחות שכולותרבעון 20204
                  1,369                                      07.80.02.571,369מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.511,361מח/ מכרז חשכ"למגלקום בע"מהנגשת נקודת רעננהרבעון 20204
                  1,356                                      07.80.02.561,356הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמודיע בע"ממנוי עיתוניםרבעון 20204
                  1,350                                      07.80.02.571,350מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברמתנותרבעון 20204
                  1,348                                      07.80.02.961,348מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                  1,347                                      07.80.02.571,347הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקונדיטוריה אייל ו. בע"מארוחה ביום עיוןרבעון 20204
                  1,344                                      07.80.02.571,344מש/ מכרז שב"ספילבואירוח גורמי חוץרבעון 20204
                  1,344                                      07.80.02.571,344מש/ מכרז שב"ספילבומקרר -מרחב נתב"גרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.561,338הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשמיר מערכות ומפעלים בע"משירות הודעות SMS מחוז מרכזרבעון 20204
                  1,334                                      07.80.02.571,334מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממצלמות דרך לניידותרבעון 20204
                  1,334                                      07.80.02.561,334מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"מדוחס דיגיטלירבעון 20204
                  1,334                                      07.80.02.571,334הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשוגוןשירותי תפירהרבעון 20204
                  1,172                                      52.50.01.201,330מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותשיטור עירוני השלמה כרמיאלרבעון 20204
                  1,316                                      07.80.02.571,316מפ/ מכרז פומביוידאוסטכרטיס זיכרון את"ן 2020רבעון 20204
                  1,315                                      07.80.02.561,315הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחובשים הדרכות ושירותי רפואה בע"מרכש מדי חוםרבעון 20204
                  1,310                                      07.80.02.571,310מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מרכש למנציה, ערכת ניקויוסרטים למדפסתרבעון 20204
                  1,310                                      07.80.02.571,310הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמפגש השייחארוחה ביום עיוןרבעון 20204
                  1,310                                      07.80.02.571,310הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאון 2000 שיווק מוצרי ניקיון בע"משטיחרבעון 20204
                  1,110                                      07.80.02.571,298הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהארץ עיתון יומיעיתוןרבעון 20204
                  1,287                                      07.80.02.571,287מפ/ מכרז פומבילוניטק מוצרי פרסוםפינגאןרבעון 20204
                  1,289                                      07.80.02.561,280הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרר למתנדבים תחנת גבעתייםרבעון 20204
                  1,280                                      07.80.02.591,280הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתעבורה וסקרים בע"מחידוש מנוי למחירון חודשירבעון 20204
                  1,264                                      07.80.02.531,264מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"מהשכרת ציודרבעון 20204
                  1,264                                      52.50.01.201,264הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדנירן אספקה מכל הלבראשי הדפסה לפלוטררבעון 20204
                     -                                      52.50.01.201,264מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20204
                  1,255                                      07.80.02.571,255הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.מ.י.ש. כדורי חברהפרזולרבעון 20204
                  1,250                                      07.80.02.531,250הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מזרי פרחיםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.611,236מה/ מנהל הרכבאבניר חברה לרכב בע"מרכש 1 טרקטורוןרבעון 20204
                  1,235                                      07.80.02.571,236מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לפורשיםרבעון 20204
                  1,229                                      07.80.02.571,229הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטונר בי נקסט בע"מתושבת לפלאפון לרכבי את"ן מחוזירבעון 20204
                  1,217                                      07.80.02.561,217מפ/ מכרז פומביוידאוסטכרטיסי זיכרוןרבעון 20204
                  1,217                                      07.80.02.561,217הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוסך המגרש י.ש. אוחנה בע"מבדיקת רכב לאחר ת"ד - את"רבעון 20204
                  1,212                                      07.80.02.571,212מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה לעוזביםרבעון 20204
                  1,200                                      07.80.02.571,200מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורה לעוזביםרבעון 20204
                  1,200                                      07.80.02.561,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבר 1 בע"ממתקן וואקוםרבעון 20204
                  1,200                                      07.80.02.531,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמורנו שמואל, הנחיות- דרך עמיהרצאהרבעון 20204
                  1,200                                      07.80.02.531,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת הבריאות מחוז י-םאגרהרבעון 20204
                  1,200                                      07.80.02.561,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהסמל - 8עבודות גרפיקה והדפסה - אתרבעון 20204
                  1,199                                      07.80.02.561,199הזמנה מחלקתית/מסגרת זמן הובלות "כתר"הובלהרבעון 20204
                  1,179                                      07.80.02.571,179הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג'נרקל תעשיות בע"מתחזוקת גנרטורים מחוז חוףרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.571,172מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד מחשוברבעון 20204
                  1,170                                      07.80.02.541,170מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"מחיטוי קורונה נקודתירבעון 20204
                  1,053                                      07.80.02.561,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטויטו עליזה -שחק קורכיור לחבלהרבעון 20204
                  1,170                                      07.80.02.091,170מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת שלטים למזגנים, בלאירבעון 20204
                  1,170                                      07.80.02.291,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןואי בי אם ברקוד ולוגיסטיקהרכש קורא ברקוד + מדבקות רבעון 20204
                  1,163                                      07.80.02.571,163הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"ממדפסת ברקוד+ קורא שפתייםרבעון 20204
                  1,158                                      07.80.02.571,158מפ/ מכרז פומביתיק קו עיצובים בע"מחולצות עבור פעילות ספורט מילהרבעון 20204
                  1,151                                      07.80.02.561,151הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיי טי סי מצלמות שביל טכנולוגיות בעשדרוג אנליטיקהרבעון 20204
                  1,147                                      07.80.02.561,147הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהילוך שישי יפו בע"מבדיקת רכב לאחר ת"ד - את"רבעון 20204
                  1,147                                      07.80.02.571,147מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרמקוליםרבעון 20204
                  1,147                                      07.80.02.571,147הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדורנט טק בע"מציוד טכנולוגי - את"ן 2020רבעון 20204
                     -                                      07.80.02.561,141מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מפרויקט מילהרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.571,127מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםתחזוקהרבעון 20204
                  1,129                                      07.80.02.561,123פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהוספת התראה ביומן מרחב ירקוןרבעון 20204
                  1,115                                      07.80.02.571,116הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסער א.ת. יזמות ומסחרחולצות תרמיתרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.611,112הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמרכז מרכבי נוע בעממנעול לנעילת תפוח עגלות חץרבעון 20204
                  1,036                                      07.80.02.571,110הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצחי בשרים - א.צ.ל בשרים בע"מארוחה במסגרת יום ערכיםרבעון 20204
                  1,108                                      07.80.02.571,108מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממתקן מיםרבעון 20204
                  1,107                                      07.80.02.571,108מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממתקן מיםרבעון 20204
                  1,096                                      07.80.02.561,108מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"מתמי 4רבעון 20204
                  1,100                                      07.80.02.561,100מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהרכישת כלים לצורך ניסויים ועבודה בשטח רבעון 20204
                  1,100                                      07.80.02.571,100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהורביץ בע"מארגזי אחסון ציודרבעון 20204
                  1,022                                      07.80.02.571,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסך מגערבעון 20204
                  1,010                                      52.50.01.201,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסך מגערבעון 20204
                  1,022                                      07.80.02.571,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכי מחשברבעון 20204
                  1,009                                      07.80.02.571,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסך מגערבעון 20204
                  1,009                                      07.80.02.571,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסך מגערבעון 20204



                  1,012                                      07.80.02.511,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסך מגערבעון 20204
                     992                                      52.50.01.201,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםרכש מסכי מחשברבעון 20204
                     972                                      52.50.01.201,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסך מגערבעון 20204
                     -                                      52.50.01.201,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסך מגערבעון 20204
                     984                                      52.50.01.201,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסך מגערבעון 20204
                     984                                      52.50.01.201,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסך מגערבעון 20204
                     984                                      52.50.01.201,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסך מגערבעון 20204
                  1,096                                      07.80.02.571,096הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהדלתרבעון 20204
                  1,093                                      07.80.02.511,089פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממטאר ירושליםרבעון 20204
                  1,088                                      07.80.02.571,088מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לעוזביםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.131,087מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםתיקוןרבעון 20204
                  1,082                                      07.80.02.571,082הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מבלאי מחשוב מבצ - רכזת הטענהרבעון 20204
                  1,080                                      07.80.02.561,080מפ/ מכרז פומביהפיגרףרכש עטיםרבעון 20204
                  1,080                                      07.80.02.571,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקרבעון 20204
                  1,080                                      07.80.02.271,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותתביעה מס' 3-2282245 מיום רבעון 20204
                  1,080                                      52.50.01.201,080מח/ מכרז חשכ"לאלפא מסופים ומדפסותסורקרבעון 20204
                  1,060                                      07.80.02.131,076מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהשואב אבקרבעון 20204
                  1,053                                      07.80.02.571,053הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוצר 2000כסארבעון 20204
                  1,057                                      07.80.02.561,053מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מבדיקת ספיקת מים בצינורות כיבוי אש בבסיס מכמרבעון 20204
                  1,053                                      07.80.02.551,053הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןענק הבטיחות בע"מקונוסים לרכברבעון 20204
                  1,050                                      07.80.02.531,050הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמודן הוצאה לאור בעמ הדרכה - תחנת בני ברקרבעון 20204
                     965                                      52.50.01.201,047מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםמלר"ת בית הטוריקזרבעון 20204
                     940                                      52.50.01.201,047מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםמודיעין עיליתרבעון 20204
                  1,041                                      07.80.02.561,041מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהדבק קיבוערבעון 20204
                  1,023                                      07.80.02.571,040מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שילוט חפ"קרבעון 20204
                  1,039                                      07.80.02.571,039מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מתכנת מחשברבעון 20204
                  1,039                                      07.80.02.571,039מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                  1,030                                      07.80.02.571,030מפ/ מכרז פומביצחובוירכש סיכות ליח' 105רבעון 20204
                  1,030                                      07.80.02.571,030הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזאוס אביב בע"ממצלמות דרך לת. נצרתרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.511,022מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהרשאה 2021-מרפאה מלר"רבעון 20204
                  1,025                                      07.80.02.511,021פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מיפו 107 י-ם - אבידות ומציאותרבעון 20204
                  1,026                                      07.80.02.511,021פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת שפט- פרוייקט הנגשת מבניםרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.571,002הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשמיר מערכות ומפעלים בע"משירות הודעות SMS מחוז מרכזרבעון 20204
                  1,000                                      07.80.02.131,000מפ/ מכרז פומביעוז בת גלים בע"מתחזוקת מכונת שטיפה בלחץרבעון 20204
                  1,000                                      07.80.02.561,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוסך דיזל חדרה בע"מבדיקת רכב לאחר ת"ד - את"רבעון 20204
                  1,000                                      07.80.02.571,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                  1,000                                      07.80.02.571,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקצב ציוד משרדיSOLID MARKERרבעון 20204
                     -                                      07.80.02.571,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארץ בראשית בע"משכירת אוהלרבעון 20204
                  1,000                                      07.80.02.531,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבנדיקוב בוריסתיקון טובהרבעון 20204
                  1,000                                      07.80.02.571,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכליף משתלות וחקלאות בע"מפרחים- תחנת ראשלצרבעון 20204
                     999                                         07.80.02.57999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצחובויXHFU, SA NJUZ MPUIרבעון 20204
                     997                                         07.80.02.57997הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסופרגום (1983) בעמרכש תותב לאקדחרבעון 20204
                     995                                         07.80.02.57995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארגוטיים יעוץ ופתרוןייעוץ ארגונומי עבור שוטר במברבעון 20204
                     995                                         07.80.02.57995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוטם פתוח ארגוני והדרכהתיקון לומדה למניעת הטרדה מיניתרבעון 20204
                     995                                         07.80.02.56995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמינות ובטחון בע"מכספתרבעון 20204
                     995                                         07.80.02.57995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלריה מור - איתח אליהומסגרותרבעון 20204
                     989                                         07.80.02.29989מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקחותמותרבעון 20204
                     971                                         07.80.02.57971מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהבלאי עגלות שירותרבעון 20204
                     858                                         07.80.02.57971מח/ מכרז חשכ"להראל טכנולוגיות מידע בע"ממסכיםרבעון 20204
                     908                                         07.80.02.27969מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"ממסכים על סמך תביעה מס' 3-2282245רבעון 20204
                     965                                         07.80.02.57965הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטשלטיםרבעון 20204
                     965                                         07.80.02.57965מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מעזרי הדרכה - מרחב שפלהרבעון 20204
                     960                                         07.80.02.57960הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרי וארץ צורןיום ערכיםרבעון 20204
                     969                                         07.80.02.56959מפ/ מכרז פומביקנולטק בע"מתיקון אוהליםרבעון 20204
                     -                                         07.80.02.57952הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20204
                     827                                         07.80.02.57950מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20204
                     950                                         07.80.02.56950הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאפיית שיפון פלוסכיבוד בוקר לכנס חירוםרבעון 20204
                     949                                         07.80.02.56943מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןרכישת כסא - החלפת בלאירבעון 20204
                     943                                         07.80.02.57943מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד היקפירבעון 20204
                     936                                         07.80.02.53936הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי איריספרחים- אזכרה לרבין ז"לרבעון 20204
                     936                                         07.80.02.57936מפ/ מכרז פומבימרום בטיחות בע"מקריאת שירותרבעון 20204
                     936                                         07.80.02.09936מש/ מכרז שב"סת.ד.ל בע"מניתוק מזגן משרד קצין  אח"מ שרוןרבעון 20204
                     930                                         07.80.02.56930הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.ר.הנטר בעמאזיק פלסטיקרבעון 20204
                     930                                         07.80.02.04930הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מהטסה מכנסרבעון 20204
                     927                                         07.80.02.57927מפ/ מכרז פומביגיפטק מתנות ומוצרי פרסוםמתנות לפורשים תיקי גב סוויסרבעון 20204
                     924                                         07.80.02.53924הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת מהנדסים האדריכליסדנת IBרבעון 20204
                     927                                         07.80.02.57920מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט עבור מחוז חוףרבעון 20204
                     916                                         07.80.02.57916הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקרן קיימת לישראל- אגף חינוך ונוערסדנארבעון 20204
                     913                                         07.80.02.57913הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"ממטריות למלאירבעון 20204
                     913                                         07.80.02.56913הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאזני שביט בע"מתיקון משקלרבעון 20204
                     907                                         07.80.02.57907הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרבדא קנדה ישראלתמונות לקיר מפקדיםרבעון 20204
                     880                                         07.80.02.56899הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקפית בגן2008 בע"מיום עיוןרבעון 20204
                     895                                         07.80.02.56895מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מהשלמת ציוד למש"ל מקווןרבעון 20204
                     891                                         07.80.02.56891הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכלמוביל בע"מבדיקת רכב לאחר ת"ד - את"רבעון 20204
                     889                                         07.80.02.55889מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                     875                                         07.80.02.57889מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלטיםרבעון 20204
                     889                                         07.80.02.29889הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטמעמד משולשרבעון 20204
                     888                                         07.80.02.56885פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממחוז מרכז רמלהרבעון 20204
                     888                                         07.80.02.56885פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מבוחנים עכורבעון 20204
                     888                                         07.80.02.56885פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתחנת חיפה/בילוש הערכהרבעון 20204
                     889                                         07.80.02.56885פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מנמל יפורבעון 20204
                     878                                         07.80.02.56878הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןליוגב בע"מנרות דבק חםרבעון 20204
                     863                                         07.80.02.57878מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקותרבעון 20204
                     878                                         07.80.02.56878הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפתרונות תלת מימד -3DNYהדרכה - תפעול מדפסת תלת מימדרבעון 20204
                     878                                         07.80.02.53878הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ב. פתרונות שינועעגלה קטנה למחלקת חינוך.רבעון 20204
                     873                                         07.80.02.57873הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרנמ ציוד ושרותיםתחזוקת מכונת שטיפהרבעון 20204
                     -                                         07.80.02.13873מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםתיקוןרבעון 20204
                     -                                         07.80.02.13873מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםתיקון גרניקרבעון 20204
                     866                                         07.80.02.57866מפ/ מכרז פומביברקום שיווק והפצה בע"מרכש ציוד מבצעירבעון 20204
                     850                                         07.80.02.56850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקסיס פריד שערים חשמלייםתיקון מחסום את"ן 2020רבעון 20204
                     842                                         07.80.02.57842מפ/ מכרז פומביאגם 2000בלוקי נייררבעון 20204
                     835                                         07.80.02.57835הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלקטרו סליל בע"מכלי חשמלרבעון 20204
                     830                                         07.80.02.57830מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןבלאי מחשוב מבצ - כבלרבעון 20204



                     819                                         07.80.02.53819הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטים ציוד טלויזיהתיקוןרבעון 20204
                     821                                         07.80.02.56817פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהתקנת קודן במעבר בין מודיעין לבילוש סבידור צפוןרבעון 20204
                     813                                         07.80.02.09813הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.קרמר דוד בעמעבודות זגגות - זכוכיות תקון זכוכיתרבעון 20204
                     810                                         07.80.02.57810הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדגן מזרח בע"מפריסה ליום ערכים ומורשתרבעון 20204
                     807                                         07.80.02.96807מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש זיכרון נייד מחקלת למידה דיגיטליתרבעון 20204
                     805                                         07.80.02.57805מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מציוד היקפירבעון 20204
                     800                                         07.80.02.55800מפ/ מכרז פומביחברת מוטורולהרכש ותחזוקת יחידות קצה למערבעון 20204
                     800                                         07.80.02.56800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמן הובלות "כתר"הובלהרבעון 20204
                     800                                         07.80.02.57800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקימל פעילויות בע"מארוחה ביום עיוןרבעון 20204
                     800                                         07.80.02.57800מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורותרבעון 20204
                     785                                         07.80.02.57785הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיצוב עיסקי בע"מתוכנהCOREL PINNACLE STUDIO 23 PLUSרבעון 20204
                     780                                         07.80.02.57780מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש תוכנת עיצוברבעון 20204
                     778                                         07.80.02.57778מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20204
                     761                                         07.80.02.96761הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקודארט סחר בע"מציוד טכנולוגי צוות תיעוד קורונהרבעון 20204
                     -                                         07.80.02.56751הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהנדסת תאימות ובטיחות בע"מבדיקת בטיחות קרינהרבעון 20204
                     721                                         07.80.02.04750מפ/ מכרז פומבידלק מנטה קמעונאות דרכים בע"משקיות קרח לאזורי סגר במחוז צפוןרבעון 20204
                     750                                         07.80.02.56750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקליין אריה בעמתשורהרבעון 20204
                     750                                         07.80.02.09750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמינות ובטחון בע"מהחלפת ידית בהלה תקולה לדלת במחוז ירבעון 20204
                     746                                         07.80.02.56749מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווח מתנדבים את"ן 2020רבעון 20204
                     740                                         07.80.02.57740הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארוך לימור-אינספייר הפקת אירועיםיום הדרכה והכשרהרבעון 20204
                     732                                         07.80.02.56732הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדלק מוטורס בעמ (מאזדה)בדיקת רכב לאחר ת"ד - את"רבעון 20204
                     730                                         07.80.02.56730הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמולטיטול 2014 בע"מהחלפת בלאי עגלות נשיאה למוצגיםרבעון 20204
                     725                                         07.80.02.56725מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללות לז'ורנליםרבעון 20204
                     725                                         07.80.02.29725הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיצוב עיסקי בע"מרשיון לזוםרבעון 20204
                     720                                         07.80.02.56720הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהבולשת פתרונות חכמים בע"מקורא כרטיסיםרבעון 20204
                     702                                         07.80.02.56702הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.ע.ר טכנולוגיות צינון בע"מסוללה לערכת תאורהרבעון 20204
                     702                                         07.80.02.53702מפ/ מכרז פומביא.ע. אל-עם יזמות בע"ממטווחיםרבעון 20204
                     702                                         07.80.02.56702הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"ממנשאים לכרטיסי כניסה ללהברבעון 20204
                     702                                         07.80.02.09702הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבטיחות והנדסה - יעקוביאןבדיקה למעליות בלב הבירה ותחרבעון 20204
                     702                                         07.80.02.51702מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהרשאה 2021-עב' שיפוץ פרויקט פירוק והרכבת מזגן מרחברבעון 20204
                     700                                         07.80.02.57700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממתקי השלושה בע"משי למקודמי דרגהרבעון 20204
                     700                                         07.80.02.53700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאופק לישראל{ע"ר}הרצאהרבעון 20204
                     700                                         07.80.02.57700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנס קלאב-מתנות לגברתשורהרבעון 20204
                     690                                         07.80.02.57690מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מדיסק און קירבעון 20204
                     679                                         07.80.02.57679מפ/ מכרז פומביוידאוסטאוגר וידאורבעון 20204
                     660                                         07.80.02.96660הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאגרי תוכנה בע"מרכש תוכנה- FREEPLIK - מדור  למידה דיגיטליתרבעון 20204
                     649                                         07.80.02.57649הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"ממטען שולחני רב שקערבעון 20204
                     636                                         07.80.02.57646מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"ממסכיםרבעון 20204
                     644                                         07.80.02.56644מפ/ מכרז פומבימרום בטיחות בע"מהזמנת בודק מוסמך- מחוז מרכזרבעון 20204
                     644                                         07.80.02.57644מפ/ מכרז פומבימרום בטיחות בע"מבודק מוסמךרבעון 20204
                     688                                         07.80.02.57632מש/ מכרז שב"סרמשן שירותים השקעות בע"מפינוי ריהוט ישןרבעון 20204
                     618                                         07.80.02.57618מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מדוחס וידאורבעון 20204
                     603                                         07.80.02.29603הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאודי קצמןהפקת אלבוםרבעון 20204
                     -                                         07.80.02.57600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחגור בעמציוד אמל"חיהרבעון 20204
                     600                                         07.80.02.04600מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - H&Oסל לוחם עבור ק' כשירויות להברבעון 20204
                     510                                         07.80.02.57600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהקרן למורשת הכותל המערבסיור לימודירבעון 20204
                     590                                         07.80.02.57590הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיעל עיצוב גרפיפינת הנצחהרבעון 20204
                     590                                         07.80.02.57590הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןואלס אברהםרמקולרבעון 20204
                     588                                         07.80.02.53588הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשטראוס מים בע"ממסנן +נורה למכשיר תמי 4 - רבעון 20204
                     585                                         07.80.02.09585הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתרמוצ'ק הנדסהבדיקות חשמלרבעון 20204
                     585                                         07.80.02.56585הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרז אספקת ציוד וחומריםקונוסיםרבעון 20204
                     585                                         07.80.02.57585מפ/ מכרז פומבימתנות פור אול בע"מתיקי נשיאה ליל"פרבעון 20204
                     584                                         07.80.02.57584הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשטראוס מים בע"מאחריות תמי 4 קומה 4רבעון 20204
                     562                                         07.80.02.56562הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןל.כ.בע"מרצועותרבעון 20204
                     562                                         07.80.02.56562הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמתנה שלום מנעול ובריחפריצה דלתרבעון 20204
                     562                                         07.80.02.13562מש/ מכרז שב"סקידמה ציוד טכנולוגיביקור טכנאירבעון 20204
                     560                                         07.80.02.57560הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקונדיטוריה אייל ו. בע"מארוחה ביום עיוןרבעון 20204
                     550                                         07.80.02.56550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממן אילן 2007 בע"מידיות לריתוך תרנים בלאירבעון 20204
                     540                                         07.80.02.57540מח/ מכרז חשכ"לחברת מוטורולהשירותי PUSH TO TALK OVER CELLULAרבעון 20204
                     539                                         07.80.02.57539מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מספריםרבעון 20204
                     538                                         07.80.02.56538הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצילומעתיק בעמתיקון מכונת צילוםרבעון 20204
                     538                                         07.80.02.56538הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאזטק טכנולוגיות בע"ממנוי דורופוקסרבעון 20204
                     -                                         07.80.02.57527הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניו ארט עיצוב (2002)פרספקטרבעון 20204
                     -                                         07.80.02.56527הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטביב חב. הארצית לטיפולפינוי "פתיונות זבובים"רבעון 20204
                     527                                         07.80.02.57527הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד 1984 בע"מרכש כרטיסיםרבעון 20204
                     400                                         07.80.02.57525הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרוזה יזמות בע"מארוחה ביום עיוןרבעון 20204
                     469                                         52.50.01.20523מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםשיטור עירוני גדרהרבעון 20204
                     469                                         52.50.01.20523מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםמתקן חקירה במתחם שב"ס רבעון 20204
                     469                                         52.50.01.20523מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםשיטור ימי אשקלוןרבעון 20204
                     469                                         52.50.01.20523מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםשיטור עירוני-פריסה-מגזר ערבירבעון 20204
                     469                                         52.50.01.20523מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםהצטיידות תוכנית הדמ"ש –אתרבעון 20204
                     469                                         52.50.01.20523מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםשיטור עירוני חדש טירה וקלנסואהרבעון 20204
                     469                                         52.50.01.20523מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםשיטור עירוני השלמה נק' אלעדרבעון 20204
                     469                                         52.50.01.20523מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםשיטור עירוני ג'וארישרבעון 20204
                     -                                         52.50.01.20512מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                     -                                         52.50.01.20512מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                     510                                         07.80.02.56510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאברסט פרו בע"מווסט זוהר משטרהרבעון 20204
                     503                                         07.80.02.56503הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוהד מנורסדנא פיתוח אמ"ש - את,ן 2020רבעון 20204
                     500                                         07.80.02.57500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדראג אופנועים בע"ממתקן החזקה לקטנוערבעון 20204
                     500                                         07.80.02.57500מפ/ מכרז פומבימלאכת חושבכיפות מחוז חוףרבעון 20204
                     -                                         07.80.02.56500מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"משירותי תרגוםרבעון 20204
                     -                                         07.80.02.56500מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"משירותי תרגוםרבעון 20204
                     500                                         07.80.02.56500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדיויקום בע"ממטען אלחוטי לרכברבעון 20204
                     499                                         07.80.02.57499מפ/ מכרז פומביבינת תקשורת מחשביםרכש ואחזקת מצלמות גוף ורכב הזמנת השלמה להזמנה מסרבעון 20204
                     486                                         07.80.02.09486הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאופי טכנולוגיות 2011 בע"משקי חול (הזמנה במקום הקודמת  רבעון 20204
                     431                                         07.80.02.56481מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותציוד לפיילוט משל מקוון ת.נצרתרבעון 20204
                     480                                         07.80.02.57480הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכניקה שרות-יוסיבדיקת מדחס אוויר ובדיקת מהנדסרבעון 20204
                     468                                         07.80.02.57468הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצחובויגלופה עבור סיכה יח' 105רבעון 20204
                     460                                         07.80.02.56460הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאם די קי סחר בע"מרמקוך נייד ליחידת המומרבעון 20204
                     456                                         07.80.02.56456מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד מתכלהרבעון 20204
                     420                                         07.80.02.56420הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלול טי. וי בע"מסט פילטריםרבעון 20204
                     378                                         07.80.02.56412הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיאיר שפלמן שירותי רכבבדיקת רכב לאחר ת"ד - את"רבעון 20204
                     411                                         07.80.02.56411הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאס.או.אס. שרותי רכב בע"מבדיקת רכב לאחר ת"ד - את"רבעון 20204



                     410                                         07.80.02.57410הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיצוב עיסקי בע"מתוכנה יצירת סרטון למידהרבעון 20204
                     412                                         07.80.02.57410הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטופ לייןהתקנת בוכנהרבעון 20204
                     410                                         07.80.02.56410הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.חי.גרפ אדים בע"מנראות המינהלרבעון 20204
                     410                                         07.80.02.56410מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכות דש לתפארבעון 20204
                     401                                         07.80.02.57401מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהנראות המינהלרבעון 20204
                     400                                         07.80.02.56400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסנספורט טרייד בע"מחולצותרבעון 20204
                     400                                         07.80.02.96400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתאגיד השידור הישראליתשלום עבור זכויות יוצריםרבעון 20204
                     384                                         07.80.02.57384הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטתשורותרבעון 20204
                     384                                         07.80.02.56384מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מעכברים חוטיים 4רבעון 20204
                     380                                         07.80.02.57380הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטסלר צופית ו/ או עמיתרכש ספריםרבעון 20204
                     374                                         07.80.02.57374הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מארוחה ביום עיוןרבעון 20204
                     374                                         07.80.02.56374הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז מנעולים ופרוייקטיםפריצת כספתרבעון 20204
                     371                                         07.80.02.56371הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרופיט פרסום וספורט 2000 בע"מציוד פיזיותרפיהרבעון 20204
                     370                                         07.80.02.56370הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמטרו גרר בע"מגרירה ואחסנת רכב - את,ן 2020רבעון 20204
                     334                                         07.80.02.51369מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותלפרויקט תחנת לוד מגזר ערבירבעון 20204
                     369                                         07.80.02.57369הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדיוקום חיפה/אופנבך אופק יואב יצחקרכש אוזניותרבעון 20204
                     358                                         07.80.02.57358הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"מגרילנדה +כבלרבעון 20204
                     351                                         07.80.02.09351הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבטיחות והנדסה - יעקוביאןבדיקת בטיחות למעלית מחוז ירבעון 20204
                     351                                         07.80.02.57351הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןווידיגאיט בע"מעכבררבעון 20204
                     351                                         07.80.02.57351מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממיקרופונים - מחוז חוףרבעון 20204
                     351                                         07.80.02.56351הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.חי.גרפ אדים בע"מתחזוקת כיסאותרבעון 20204
                     -                                         52.50.01.20351מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20204
                     350                                         07.80.02.57350מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20204
                     350                                         52.50.01.20350מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכיםרבעון 20204
                     350                                         52.50.01.20350מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                     350                                         52.50.01.20350מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20204
                     338                                         07.80.02.56338הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמטריקס אלקטרוניקה בע"ממיקרופון לחדר ישירותרבעון 20204
                     -                                         52.50.01.20328מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)החלפת טפט בית מורשת ציפוי קיר סדוק ירקוןרבעון 20204
                     327                                         07.80.02.56328הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס ב.ח יוסי בע"משירותי הדפסהרבעון 20204
                     -                                         07.80.02.57325מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת רכביםרבעון 20204
                     305                                         07.80.02.57323מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"ממסךרבעון 20204
                     304                                         07.80.02.57323מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"ממסך 24"רבעון 20204
                     303                                         07.80.02.56323מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"מרכש מסך - עמדת מש"ל מקוון יחרבעון 20204
                     316                                         07.80.02.57316מש/ מכרז שב"סרמשן שירותים השקעות בע"מסבלים - תחנת פ"ת 3רבעון 20204
                     -                                         52.50.01.20316מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20204
                     -                                         52.50.01.20300מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משדרוג מערכות בחוות השרטים יהודאירבעון 20204
                     298                                         07.80.02.56298מפ/ מכרז פומביפרונט ליין לציודתרסיס פלפל אישירבעון 20204
                     293                                         07.80.02.56293פס/ פטור סגן חשבפוינטר טלוקיישן בע"משרותי איכון - את"ן 2020רבעון 20204
                     280                                         07.80.02.53280הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיי.בי.אסתיקוןרבעון 20204
                     270                                         07.80.02.57270מח/ מכרז חשכ"לפלאפוןמגבר סלולאר בלאירבעון 20204
                     269                                         07.80.02.57269מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסק קשיחרבעון 20204
                     269                                         07.80.02.53269מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםחצובהרבעון 20204
                     260                                         07.80.02.29260הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתומר חנו אחזקות בע"מכיבודרבעון 20204
                     260                                         07.80.02.57260מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מעבור את"ן מאושר ועדת חריגיםרבעון 20204
                     252                                         07.80.02.29252מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה לפורשרבעון 20204
                     245                                         07.80.02.57245הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממאדור.קום בע"מ (בבית המשקם)תמונות ( שי)רבעון 20204
                     240                                         07.80.02.57240מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכי טלויזיה מקצועייםרבעון 20204
                     234                                         07.80.02.56234מפ/ מכרז פומביארנקי עמנואל בע"מתשורה לפורשרבעון 20204
                     234                                         07.80.02.29234הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרפוס פרינטהדפסת רול אפ - מדור כשירויות אגף ההדרכהרבעון 20204
                     234                                         07.80.02.56234הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשקאות המשמחתשורה ממחוז מרכז - מ"מ מפכרבעון 20204
                     234                                         07.80.02.57234מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"ממכרז תשורותרבעון 20204
                     230                                         07.80.02.57230מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורה למפכ"לרבעון 20204
                     228                                         07.80.02.57228מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20204
                     -                                         07.80.02.56200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןימית סחרקורס סאפרבעון 20204
                     -                                         07.80.02.57200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממתקי השלושה בע"ממשפחות שכולות מחוז ש"ירבעון 20204
                     199                                         07.80.02.57199מפ/ מכרז פומביברקום שיווק והפצה בע"ממצלמות לחו' החוזי לצורך שידור לאחור בהפגנות בירושלרבעון 20204
                     199                                         52.50.01.04199מפ/ מכרז פומביברקום שיווק והפצה בע"מרתמת מצלמהרבעון 20204
                     176                                         07.80.02.57176מפ/ מכרז פומבימנס קלאב-מתנות לגברתשורהרבעון 20204
                     176                                         07.80.02.57176הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמיילם אוף מיו (מ.א.מ)סרטוןרבעון 20204
                     174                                         07.80.02.57174מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                     174                                         07.80.02.57174מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כלי רכברבעון 20204
                     170                                         07.80.02.57170מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש לטובת נקודת קלנסואה- רבעון 20204
                     167                                         07.80.02.57167מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20204
                     154                                         07.80.02.29154הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת מהנדסים האדריכליהרצאהרבעון 20204
                     150                                         07.80.02.57150מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורות לעוזביםרבעון 20204
                     150                                         07.80.02.57150מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לעוזביםרבעון 20204
                     143                                         52.50.01.20143מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20204
                     143                                         07.80.02.57143מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20204
                     143                                         07.80.02.57143מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20204
                     117                                         07.80.02.57117מפ/ מכרז פומבייוגנד פוטו וידאו בע"ממצלמות לחו' החוזי לצורך שידור לאחור בהפגנות בירושלרבעון 20204
                     116                                         07.80.02.57116מפ/ מכרז פומבישוגוןתשורה למפכ"ל היוצארבעון 20204
                     112                                         07.80.02.57112מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורהרבעון 20204
                       99                                           07.80.02.5699הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשטרנג אבישנאי למיקרוסקופ את"ן 2020רבעון 20204
                     100                                           07.80.02.5799מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20204
                       99                                           52.50.01.0499מפ/ מכרז פומביברקום שיווק והפצה בע"מרתמת מצלמהרבעון 20204
                       70                                           07.80.02.5670הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרשת גרף בע"מפאצ מחזיר אוררבעון 20204
                       70                                           07.80.02.5670הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסי דיסק מעבדותרכש מתאםרבעון 20204
                       59                                           07.80.02.5759מפ/ מכרז פומבייוגנד פוטו וידאו בע"מרכש ציוד מבצעירבעון 20204
          1,179,637                               07.80.02.096,500,000מפ/ מכרז פומביטי אנד אם אור אורלי שחקים בע"משירותי ניקיון מחוז צפון 2021רבעון 20211
                     -                               07.80.02.043,000,000מפ/ מכרז פומביפוקס ויזל בע"מרשתות אופנהרבעון 20211
          2,502,041                               07.80.02.092,510,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית רמלהארנונהרבעון 20211
          1,197,220                               07.80.02.131,999,999מה/ מנהל הרכבקוגול יוניטרייד בע"מצמיגים - עבודות אחזקה נלוותרבעון 20211
                     -                               07.80.02.571,750,000הכ / התחייבות כספיתענבל חברה לביטוח בע"מביטוח מבנים ורכוש, צד ג', פעולות האיבהרבעון 20211
                     -                               52.50.01.201,500,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיבינוירבעון 20211
                     -                               07.80.02.041,500,000מפ/ מכרז פומביסודקסו פאס ישראל בע"מהסעדה במסעדות מחוז ירושליםרבעון 20211
                     -                               07.80.02.041,500,000מפ/ מכרז פומביקולנוע חדש בע"מניהול מכרז המדיםרבעון 20211
             407,245                               07.80.02.041,400,000מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"מכלכלה מחוז ת"ארבעון 20211
             400,556                               07.80.01.051,350,000מח/ מכרז חשכ"לשלומית עמותהשירות לאומירבעון 20211
                     -                               07.80.02.041,053,000מפ/ מכרז פומביסודקסו פאס ישראל בע"מכלכלת מסעדותרבעון 20211
               59,925                               07.80.02.561,000,000מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"משירותי תרגוםרבעון 20211
          1,000,000                               07.80.02.551,000,000פו/ פטור ועדהווי אנקור בע"מחידוש רישוי קומוולט 2021רבעון 20211
                     -                               07.80.02.041,000,000מפ/ מכרז פומביריטיילורס בע"מ רכישה ברשת אופנהרבעון 20211
                     -                               07.80.02.041,000,000מפ/ מכרז פומביריטיילורס בע"מתפעול פינות מדיםרבעון 20211



             136,081                                  07.80.01.05800,000מח/ מכרז חשכ"לאופק לקידום מתנדביםשירות לאומירבעון 20211
             564,828                                  07.80.02.59800,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןתשלום מכס עבור רכבי מג"ברבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04750,000מפ/ מכרז פומביאף.דבליו.אס בע,מ רכישה ברשת אופנהרבעון 20211
             249,194                                  07.80.02.09750,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית בית-שמש ארנונהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.51750,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' שיפוץ פרויקט תחנת שלםרבעון 20211
             190,302                                  07.80.02.04715,000מפ/ מכרז פומבינורקייט בע"מ אילתכלכלהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.56702,000מפ/ מכרז פומבייפעת המרכז למידע תקשורתי בע"משירותי תרגוםרבעון 20211
             352,354                                  07.80.02.29702,000מח/ מכרז חשכ"למכון קינן שפי בע"מהעסקת מאבחניםרבעון 20211
             206,098                                  07.80.02.04700,000מפ/ מכרז פומביסודקסו פאס ישראל בע"מכלכלת שוטרים במסעדותרבעון 20211
             125,227                                  07.80.02.04700,000מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרסנדלי נשיםרבעון 20211
               21,047                                  07.80.02.04700,000מפ/ מכרז פומביראן ספורט בע"ממכרז רשתות אופנה ספורט ותפעול פינות מדים רבעון 20211
               75,670                                  07.80.02.56600,000מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבגרירה ואחסנת כלי רכב - מחוז חוףרבעון 20211
             173,634                                  07.80.02.04550,000מפ/ מכרז פומביסודקסו שירותי הסעדה ישראל בע"מכלכלה מחוז ת"ארבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04500,000מפ/ מכרז פומבידלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מכלכלהרבעון 20211
               46,671                                  07.80.01.05500,000מח/ מכרז חשכ"לבת עמי אמונה אלומהשירות לאומירבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04500,000מפ/ מכרז פומביפוקס ויזל בע"מ - אילת רכישה ברשת אופנהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04500,000מפ/ מכרז פומביסודקסו פאס ישראל בע"מכלכלת שוטרים - מחוז חוףרבעון 20211
               60,468                                  07.80.02.56500,000מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבשירותי גרירהרבעון 20211
             234,436                                  07.80.02.09470,000מח/ מכרז חשכ"למולד זמירהתחזוקת מרחב דן זמנירבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04450,000מפ/ מכרז פומביקבוצת גולף א.ק - אילתרכישה ברשת אופנהרבעון 20211
             396,080                                  07.80.02.37450,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןתדלוק כלי טייס 2021רבעון 20211
             431,284                                  07.80.02.04450,000מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחררכישה ברשת אופנהרבעון 20211
             142,561                                  07.80.02.09430,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית רמת גן ארנונהרבעון 20211
               69,555                                  07.80.02.09420,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית חולוןארנונהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04420,000מפ/ מכרז פומבידלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מחנויות נוחות מחוז צפוןרבעון 20211
               67,165                                  07.80.02.09405,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית נתיבותארנונהרבעון 20211
                     -                                  07.80.01.54400,000מפ/ מכרז פומביישראיירטיסות בתפקיד לאילתרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04400,000מפ/ מכרז פומבידלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מארוחות בחנויות נוחות - מחוז חוףרבעון 20211
             191,057                                  07.80.02.04350,000מפ/ מכרז פומביאייץ אנד או אופנה בע"מ - סניף אילתרכישה ברשת אופנה - נק' אישויותרבעון 20211
             321,186                                  07.80.02.04350,000מפ/ מכרז פומביהמשביר בתי כל בו אילתרכישה ברשת אופנה - נק' אישויותרבעון 20211
                  3,229                                  07.80.02.56350,000פו/ פטור ועדהבית החולים הוטרינריבדיקות מומחה מיוחדות ביהח הויטרינרירבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04350,000מפ/ מכרז פומבידלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מכלכלת שוטרים בחנויות נוחותרבעון 20211
                     252                                  07.80.02.04350,000מפ/ מכרז פומביספרינט מוטורס בע"מכלכלת שוטרים בחנויות נוחותרבעון 20211
             106,071                                  07.80.02.09320,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנוף הגלילארנונהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04300,000מפ/ מכרז פומביריטיילורס בע"מ - אילת רכישה ברשת אופנהרבעון 20211
               98,664                                  07.80.02.09300,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית אור יהודה ארנונהרבעון 20211
             150,999                                  07.80.02.51300,000מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלעב' שיפוץ נגישות- תחנת דימונהרבעון 20211
             299,634                                  07.80.02.51300,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלדמ"ש מטא"ר אח"מ סיגנט קומה רבעון 20211
                     -                                  07.80.02.59300,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיפרסום באינטרנט מכרזים מכירת רכב רבעון 20211
             105,893                                  07.80.02.04300,000מפ/ מכרז פומבייונידרס תדמיתרכישה ברשת אופנה - נק' אישויותרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04300,000מפ/ מכרז פומבייאנגה בע"מ רכישה ברשת אופנהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04300,000מפ/ מכרז פומביספרינט מוטורס בע"מארוחות בחנויות נוחות - מחוז חוףרבעון 20211
               27,111                                  07.80.02.04300,000מפ/ מכרז פומבימ.ב.ס. סוכנויות ספורט4600015837רבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04300,000מפ/ מכרז פומביסודקסו פאס ישראל בע"מכלכלה בחנויות נוחותרבעון 20211
               69,755                                  07.80.01.54280,800מפ/ מכרז פומביד"ר א. אלפר בע"מיועץ ביטוח שינייםרבעון 20211
               88,351                                  07.80.02.09280,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית נהריה ארנונהרבעון 20211
               33,197                                  07.80.02.09275,000מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"משירותי ניקיוןרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.59254,719מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 קורולהרבעון 20211
             126,068                                  07.80.02.56250,000פו/ פטור ועדהמ.ע.צ.מ.ה.-בטיחות בתנועהשירותי יעוץ למהנדס תנועה מחוז ירבעון 20211
                     -                                  07.80.02.57250,000הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהרמוקד טלפוני לגמלאים לסיוע מילוי טופס רבעון 20211
                     -                                  07.80.02.09250,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. גבעת זאבארנונהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.51250,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםדמ"ש תחנת אופקיםרבעון 20211
                  2,647                                  52.50.01.20250,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלתיקוני ליקוי בטיחות והארקות בימרבעון 20211
             220,000                                  07.80.02.56220,000מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' פיתוח בפרויקט כיתות לימוד במכמרבעון 20211
             211,065                                  07.80.02.09212,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית יבנהארנונהרבעון 20211
             208,429                                  07.80.02.09209,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. זכרון יעקבארנונהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.51200,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבודות חשמל מעבדת סמים מטארבעון 20211
               50,549                                  07.80.02.04200,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןכלכלה 2021רבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04200,000מפ/ מכרז פומבייורוטקס טקסטיל בע"מסנדלי נשיםרבעון 20211
               44,057                                  07.80.02.59200,000מח/ מכרז חשכ"לקבוצת שגריר שירותי רכבגרירת כ"ר למגרש מכירות כ"רבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04200,000מפ/ מכרז פומביאף.דבליו.אס בע"מ - אילת רכישה ברשת אופנהרבעון 20211
             120,020                                  52.50.01.20200,000מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלעב' שיפוץ תחנת דימונהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04200,000מפ/ מכרז פומביקולומביה אילת (סער יזמות)מכרז רשתות אופנהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04200,000מפ/ מכרז פומביאמ.גי,אס ספורט טרידינג-אילת מגה ספומכרז רשתות אופנהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.96200,000מפ/ מכרז פומביאורדע פרינט תעשיות בע"מהדפסת דוחות קורונהרבעון 20211
             200,000                                  07.80.02.56200,000מפ/ מכרז פומביחגור בעמתיקון ושיפוץ חליפות מיגוןרבעון 20211
             177,838                                  07.80.02.96183,000מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"מהיסעיםרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04160,000מפ/ מכרז פומביספרינט מוטורס בע"מכלכלהרבעון 20211
             160,000                                  07.80.02.55160,000פו/ פטור ועדהסינאל מלל פייווי בע"מתחזוקת שעוני הסעדהרבעון 20211
               28,858                                  07.80.01.05150,000מח/ מכרז חשכ"לעמותת חיבור חדששירות לאומירבעון 20211
               36,313                                  07.80.01.05150,000מח/ מכרז חשכ"לשל העמותה לשירות לאומישירות לאומירבעון 20211
               19,737                                  07.80.01.05150,000מח/ מכרז חשכ"לעמינדבשירות לאומירבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04150,000מפ/ מכרז פומביקולנוע חדש בע"מרכישה ברשת אופנהרבעון 20211
               62,062                                  07.80.02.54150,000פו/ פטור ועדהש. בריאות כללית י-םאגרת מיון עבור שוטרים שנפצעו בתפקידרבעון 20211
               25,225                                  07.80.02.04150,000מפ/ מכרז פומביריקושט 3000 בע"מרכישה ברשת אופנה - נק' אישויותרבעון 20211
                     419                                  07.80.02.04150,000מפ/ מכרז פומביאמינולאב בע"מבדיקות מעבדה למזוןרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04150,000מפ/ מכרז פומביסילון ספורט שווק 1989רכישה ברשת אופנהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04150,000מפ/ מכרז פומביללין נרות וסבונים רכישה ברשת אופנהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04150,000מפ/ מכרז פומבידלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מכלכלה בחנויות נוחותרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.56150,000פו/ פטור ועדהמספנות ישראל בע"משירותי צביעת תחתית לספינות שיטור ימירבעון 20211
               37,850                                  07.80.02.38136,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב מועד 2021רבעון 20211
               28,162                                  07.80.02.56125,000פו/ פטור ועדהערן סדן- סדנת התנועהיועץ תנועה מחוז מרכז 2021רבעון 20211
               20,019                                  07.80.02.56125,000פו/ פטור ועדהערן סדן- סדנת התנועהיעוץ תנועה לאת"ןרבעון 20211
               40,847                                  07.80.02.09124,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית רמת השרון ארנונהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.96122,675מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממדפסות הדסרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.29121,680מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןרכש מטרות ושידרויות  מדור כשירויות רבעון 20211
               38,803                                  07.80.02.04120,000מפ/ מכרז פומבישרותי בקורת ואבטחת איכות-חיים יודשקבקרת איכות מדיםרבעון 20211
               19,812                                  07.80.02.09118,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית טייבה ארנונהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04117,000מפ/ מכרז פומביסודקסו פאס ישראל בע"מכלכלה - הסעדהרבעון 20211
                  5,595                                  07.80.02.55117,000פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מתיקוני שבר במערכות אבטחהרבעון 20211
                  1,665                                  07.80.02.29110,000מח/ מכרז חשכ"לזיו האפט ייעוץ וניהולבקרה וייעוץרבעון 20211
             110,000                                  07.80.02.13110,000מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירייעוץ למכרז הדלקרבעון 20211
             110,000                                  07.80.02.27110,000פו/ פטור ועדהקשר ימי בע"משיקום מנוע וגיר ספינת צרעה רבעון 20211



                     -                                  07.80.02.03110,000פו/ פטור ועדההחברה הכלכלית לאשקלוןשירותי עגינהרבעון 20211
             108,280                                  07.80.02.96108,300מפ/ מכרז פומביפפה מישל 1999כלכלהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.09106,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. בני שמעון ארנונהרבעון 20211
               35,140                                  07.80.02.09106,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. מטה יהודהארנונהרבעון 20211
             105,300                                  07.80.02.55105,300פו/ פטור ועדהמלינגו בע"מתחזוקה ורישיונות למרכיבי מורפיקסרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.61105,300מפ/ מכרז פומבירדלר בעמבלאי מעבדהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.37105,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןשכירת  מטווחים ומתקני אימון רבעון 20211
                     -                                  52.50.01.20105,000מפ/ מכרז פומביבן עזרא מנחם הנדסת חשמלתכנון עמדות להטענת כלי רכב לפי רשימת תחנותרבעון 20211
               78,895                                  07.80.02.04100,510פו/ פטור ועדהעופר חב לרכב בעממעילרבעון 20211
                     -                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלנזקי מזג אויר במלמ"שרבעון 20211
                     -                                  52.50.01.20100,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעב' תחזוקת תשתית מים וביוב במתקני המשטרהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04100,000מפ/ מכרז פומביבילי האוס בע"מ -אילת קוויקס וביל רכישה ברשת אופנהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04100,000מפ/ מכרז פומבייאנגה בע"מ - אילת רכישה ברשת אופנהרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04100,000מפ/ מכרז פומביללין נרות וסבונים בע"מ - אילת רכישה ברשת אופנהרבעון 20211
                     -                                  07.80.03.04100,000הכ / התחייבות כספיתמ. א. עמק הירדן-בית ירחאבטחת ישוביםרבעון 20211
                     -                                  07.80.03.04100,000הכ / התחייבות כספיתמ. מ. מיתראבטחת ישוביםרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.53100,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלשכת הפירסום הממשלתיפרסום לגיוסרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.56100,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןתשלומי מעמ והובלה להזמנות יבוארבעון 20211
               33,462                                  07.80.02.56100,000מפ/ מכרז פומביסאן הייטק בע"מתחזוקת ערכות פריצהרבעון 20211
               10,171                                  07.80.02.56100,000מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"משירותי תרגום - מחוז חוףרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.04100,000מפ/ מכרז פומביבילי האוס בע"מ קוויקסילבר ובילבונג רכישה ברשת אופנהרבעון 20211
               21,154                                  07.80.02.56100,000מפ/ מכרז פומביע.ר.ד הובלותהובלת עמדת מאויימיםרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.09100,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעב' איטום ובידוד תקרה בבסיס מטה מגרבעון 20211
                     -                                  07.80.02.55100,000מפ/ מכרז פומביד"ר בלוך את אינג' סוקלביקורות קונסטרוקטור שנתיות לשנת רבעון 20211
                     -                                  07.80.02.61100,000מפ/ מכרז פומביק.בית אלפא/מפעל הנגרריםדיגום רכבי חבלהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.9692,000הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהריצור מחיצות פרספקט לקורונה באמצעות שברבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5690,000מפ/ מכרז פומביע.ר.ד הובלותמשאית להובלת תחמושתרבעון 20211
               81,741                                    07.80.02.0989,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית דימונהארנונהרבעון 20211
               66,844                                    07.80.02.1385,000מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגליהסעים והובלות לשנת 2021רבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5684,240מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20211
               26,892                                    07.80.02.0984,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית ערדארנונה+פינוי אשפהרבעון 20211
               21,000                                    07.80.02.0382,000פו/ פטור ועדההחברה הכלכלית לאילת בע"משירותי עגינהרבעון 20211
               66,348                                    07.80.02.9681,840מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכביםרבעון 20211
               78,581                                    07.80.02.0980,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית אופקיםארנונהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0980,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. מג'ד אל-כרוםארנונהרבעון 20211
               79,550                                    07.80.02.0980,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. משגב ארנונהרבעון 20211
               26,067                                    07.80.02.0980,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית ראש העין ארנונהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.7080,000מס/ מכרז סגורמארש ישראל בע"מפוליסת ביטוחרבעון 20211
               14,834                                    07.80.02.5480,000פו/ פטור ועדהמכבי שירותי בריאותאגרת מיון עבור שוטרים שנפצעו בתפקידרבעון 20211
                     -                                    52.50.01.2080,000מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מתשתיות חשמל אזור דרום-החלפת מעגלי חשמל אנדרטת נופלרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5580,000מפ/ מכרז פומביד. ו- י. שני בע"מרישוי אתרי קשר במי" לשנת רבעון 20211
                  9,603                                    07.80.02.5380,000מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"משירותי מטווחיםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5479,976מפ/ מכרז פומביע.ר.צים שיווק ישיר בע"מתווי מזון לשוטרים במצוקה כלכליתרבעון 20211
               10,655                                    07.80.02.5676,050מפ/ מכרז פומביאגודת אכסניות נוערלינה וכלכלה ליח"צרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5775,000הכ / התחייבות כספיתשירות בתי הסוהררכש בגדי עצורים משב"סרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0475,000מפ/ מכרז פומביספרינט מוטורס בע"מכלכלה בחנויות נוחותרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5175,000מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירתכנון אדריכלות חוות שרתים יהודאירבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5675,000מפ/ מכרז פומביסולמות חגית (1990) בע"מרכש סולמותרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0472,540מפ/ מכרז פומבידלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מחנויות נוחותרבעון 20211
               31,426                                    07.80.02.5670,200מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירות כ"ר אח"מרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2970,200פו/ פטור ועדהדלויט בריטמן אלמגור זהרבדיקת חשבוניות גב אל גברבעון 20211
               12,829                                    07.80.02.1370,200מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מהיסעיםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5670,000מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שילוט מפרספקס שקוף עבור מטאר יםרבעון 20211
                  8,842                                    07.80.02.5370,000מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווחיםרבעון 20211
                     -                                    52.50.01.2070,000מש/ מכרז שב"סצידון שרותי הסקהתיקון מערכת  הסקת מים חמים קיימת לצורך הגברת לחץ מרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.1370,000פו/ פטור ועדהקומסקותחזוקת CX SITEMASTERרבעון 20211
               59,805                                    07.80.02.0968,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. פרדס חנה-כרכורארנונהרבעון 20211
               22,154                                    07.80.02.0967,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. יואבארנונהרבעון 20211
               22,815                                    07.80.02.0965,520הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהחברה הכלכלית לקרית גת פינוי אשפהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0465,000פו/ פטור ועדהרשות שדות התעופהשירותי כלכלהרבעון 20211
               57,370                                    07.80.02.0960,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית ביתר עיליתארנונהרבעון 20211
               20,500                                    07.80.02.0460,000מפ/ מכרז פומביאגודה לבריאות הציבורבדיקות מעבדה למזוןרבעון 20211
               60,000                                    07.80.02.5960,000פו/ פטור ועדהמשרד רה"מ כ.דרכש 2 רכביםרבעון 20211
               14,027                                    07.80.08.0160,000מח/ מכרז חשכ"לאימג' סטור מערכות בע"משירותי סריקהרבעון 20211
               22,023                                    07.80.02.0960,000מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משאיבות ביוב מחוז מרכזרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.1358,500מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעיםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2958,500מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעיםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5656,160מפ/ מכרז פומביר.ד.פלד פיתוח וייצור בערכש טרפזים למחסוםרבעון 20211
               56,160                                    07.80.02.5556,160פו/ פטור ועדהדרך ארץ הייוויז בע"מבקשת התקשרות עם חב' דרך ארץ רבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5655,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכב אבטחת מאויימיםרבעון 20211
               30,046                                    07.80.02.5155,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון מיזוג אויר משרדים חוות שרתים יהודאירבעון 20211
               53,839                                    07.80.02.0954,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. קצריןארנונהרבעון 20211
               28,080                                    07.80.02.5153,000מפ/ מכרז פומביבן עזרא מנחם הנדסת חשמלתכנון חשמל חוות השרתיםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2952,650מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעיםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5552,650מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםשרותי שכירות טלפוניה קוויתרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2952,650מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"מהיסעיםרבעון 20211
               26,000                                    07.80.02.0352,000פו/ פטור ועדהים חניונים קריית הלאום ראשון לציוןשירותי חניה מחוז מרכזרבעון 20211
               14,400                                    07.80.02.7050,000הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהאגרות מטוס צסנהרבעון 20211
                  5,540                                    07.80.02.5350,000פו/ פטור ועדהתאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תאבדיקות רפואיות לעובדי טייסרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0450,000מפ/ מכרז פומביאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מסנדלי נשיםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.3850,000מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"משרותי גידור מועד 2021רבעון 20211
                     -                                    07.80.02.9650,000המ/ הצעת מחירבי"ח הדסה עין כרםבדיקות קורונה אזור י-ם והסביבהרבעון 20211
               49,915                                    07.80.02.5750,000פו/ פטור ועדהאי.או.אס פתרונות משרדתחזוקת מכונות ביולרבעון 20211
                  9,594                                    52.50.01.2050,000מח/ מכרז חשכ"לז.כ. מחקר וסקרים 1989בע"מפינוי בינוי-  תכנון(שומות)רבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0950,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעב' שבר תחנות מחזו צפוןרבעון 20211
               10,000                                    07.80.02.5350,000המ/ הצעת מחירמגן דוד אדוםקורס חובש נהג אמבולנסרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0950,000המ/ הצעת מחירפרץ כפירתחזוקת חדרי קירור אזור דרוםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.9650,000חה / חוזה המשכיקרנות השוטריםתפעול כ"א אדם  מבודדים - מתקן נעורים רבעון 20211
               27,091                                    07.80.02.5650,000המ/ הצעת מחירח.א.ש. טכנולוגיה מחקרתחזוקת מכת"זרבעון 20211
               14,177                                    07.80.02.2950,000מפ/ מכרז פומביבלקא בדיקות רפואיותבדיקות ארגומטריה- מלר"ת מרכזרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5350,000המ/ הצעת מחירקומבוקס תקשורת ואוטומציה בע"מבוט עבור לשכת גיוס.רבעון 20211
                     -                                    07.80.02.3850,000מח/ מכרז חשכ"לקבוצת שגריר שירותי רכבשרותי גרירה מועד 2021רבעון 20211
                     801                                    07.80.02.5650,000מפ/ מכרז פומביקבוצת שגריר שירותי רכבגרירות רכבי חבלהרבעון 20211



                     -                                    07.80.02.2950,000המ/ הצעת מחיראקורד-המרכז הישראלי למכירות פומביותשירותי מכירה פומביתרבעון 20211
               12,917                                    07.80.02.1350,000המ/ הצעת מחירקיבוץ עין המפרץתיקון ותחזוקת גרורים במחוז חוףרבעון 20211
               33,713                                    07.80.02.5650,000פו/ פטור ועדהמאיר מרכזי שירות שותפות מוגבלתשירותי תחזוקת מנועים הונדהרבעון 20211
               12,531                                    07.80.02.5550,000מפ/ מכרז פומביאדר מיארה בע"מרכש ותיקון מערכות שמע ואוזניות אלחוטיותרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2950,000פו/ פטור ועדהח.א.ש. טכנולוגיה מחקר ייעוץ לפרויקט ממוגני הירי, מדובר בפרויקט שוטף שמתרבעון 20211
               12,390                                    07.80.02.5650,000מפ/ מכרז פומביהידרו נועתחזוקת ערכות פריצהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5150,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלדמ"ש מטא"ר חיזוק מבנהרבעון 20211
               11,015                                    07.80.02.5550,000פו/ פטור ועדהחברת דואר ישראל בע"משירותי מברקיםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5549,992מכרז בט"פתים נטקוםעדות בימ"שרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5649,550פו/ פטור ועדהאלקיים סימון כבישים בע"משכירת עגלות חץרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5548,906פו/ פטור ועדהמודינג בע"מתחזוקת מערכת מודינגרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5348,906המ/ הצעת מחירניוסימד בע"מרכש ציוד הדרכהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.1348,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכברבעון 20211
                  7,828                                    07.80.02.0948,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבקה אל גרביהארנונהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0446,800מפ/ מכרז פומביספרינט מוטורס בע"מחנויות נוחותרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0946,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. כפר-כנא ארנונהרבעון 20211
               22,500                                    07.80.02.0945,001פו/ פטור ועדהתפארת העיר- חברה לבניין להשקעותחניות לתובעיםרבעון 20211
                     -                                    52.50.01.2045,000מפ/ מכרז פומביאביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מניהול ופיקוח פיילוט התקנת עמדות לטעינת רכבים חשמלירבעון 20211
               26,959                                    07.80.02.2945,000מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"מהיסעיםרבעון 20211
               11,593                                    07.80.02.0345,000פו/ פטור ועדהאושירה בע"משירותי חניהרבעון 20211
               43,641                                    07.80.02.5643,641מפ/ מכרז פומביגלובל אייג'נטס פתרונותסוללות החלפת בלאירבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2943,196מפ/ מכרז פומביאיי.אס.פי פיטנסרכש ציוד כושר למרפאת פיזיוטרפיהרבעון 20211
               21,921                                    07.80.02.0943,000פו/ פטור ועדהתפוז ייזום ופיתוח תחנות בע"מחניותרבעון 20211
               29,952                                    07.80.02.5342,000מפ/ מכרז פומביאף טי פתרונות אוויריים בע"מהדרכה מעשית לכטב"מרבעון 20211
               40,630                                    07.80.02.0941,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. חוף אשקלון ארנונהרבעון 20211
                     -                                    52.50.01.2040,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםיעוץ ותכנון מיזוג אוויר ואינסטלציה עבור תשתיות לחשרבעון 20211
               12,918                                    07.80.02.0940,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. מנשה ארנונהרבעון 20211
                     -                                    52.50.01.2040,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מתכנון קונסטרוקציה מבנה חדר אוכל תרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5640,000מפ/ מכרז פומביא. ליטמן בע"מתשתיות חשמל אזור דרום-החלפת מעגלי חשמל אנדרטת נופלרבעון 20211
               38,376                                    07.80.02.0939,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. מבשרת ציוןארנונהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5537,065פו/ פטור ועדהטופ שיא שרותי יעוץתחזוקה למערכת המבחנים הממוחשבתרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5536,628מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםתחזוקה למוצר NACרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5936,336מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנוערבעון 20211
               36,000                                    07.80.02.0436,000מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרביגוד טרמירבעון 20211
               11,759                                    07.80.02.0936,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. רמת נגב ארנונהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2935,100פו/ פטור ועדהכרמל חברה כלכלית של אומבחני MMPIרבעון 20211
               21,129                                    07.80.02.2935,100מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מהיסעיםרבעון 20211
               28,336                                    07.80.02.2935,100מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מהיסעיםרבעון 20211
               33,781                                    07.80.02.2735,019מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלנזקי מזג אויר במלמ"שרבעון 20211
                  5,148                                    07.80.02.1335,000מפ/ מכרז פומביע.ר.ד הובלותמודיעיןרבעון 20211
                  7,767                                    07.80.02.2935,000פו/ פטור ועדהנפתלי גיללימוד שפות - ימ"ס י-םרבעון 20211
                  7,200                                    07.80.02.1335,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוטו קליןשטיפת רכביםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0435,000מפ/ מכרז פומביספרינט מוטורס בע"מכלכלהרבעון 20211
                  5,148                                    07.80.02.1335,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהנטר פרונט בע"מכיוון פרונט איזור חיפהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2935,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שיהדרכהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5635,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיש יחסי עבודה בע"מייעוץ חיצוני בנושאי בטיחותרבעון 20211
                  2,808                                    07.80.02.1334,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיו די אס אינטרנשיונל בעתיקון קלנועית/רכב חשמלי 2021רבעון 20211
                     -                                    07.80.02.1334,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכון רישוי אלישעבדיקות רישוי לרכבים בעיר נתניהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2934,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיגוד הדירקטורים בישראל בע"מקורס דירקטוריםרבעון 20211
               34,983                                    07.80.02.5534,983הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיונקס מחשבים בע"מתחזוקת איילת השחררבעון 20211
                  8,740                                    07.80.02.0934,960הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוקד להב 89 בע"מעבודות גינון מג"ב צפון - אחזקה חודשיתרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5634,950פו/ פטור ועדהאלול טכנולוגיות בע"מתחזוקת מכשירי אלקטרואופטיקהרבעון 20211
               34,808                                    07.80.02.5634,808הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמתכת ששון (1984) בע"מתפס שילוב/צולבתרבעון 20211
               34,650                                    07.80.02.2934,650הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.ה.משכן התכלתרכש טליתותרבעון 20211
               31,465                                    07.80.02.9633,930מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירות כ"ר קורונהרבעון 20211
               33,930                                    07.80.02.5333,930הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוהד מנורסדנארבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0933,726הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגני קדם בע"מאחזקת גינון חודשי עוטף ירושלים בסיסי עטרות רבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5633,228מפ/ מכרז פומביב.מ.ט. בין-מרקטינג בעמכוסיות שטן - את"ן 2021רבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0933,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיריית אלעדארנונהרבעון 20211
                  5,112                                    07.80.02.0933,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית אום-אל-פחםארנונהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0933,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. כפר-כנאארנונהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5632,854מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מפנסי ראשרבעון 20211
               19,972                                    07.80.02.5632,500מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"מתחזוקת גנרטוריםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5632,397מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחים וכונן קשיחרבעון 20211
               31,085                                    07.80.02.0932,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית רהטארנונהרבעון 20211
               31,216                                    07.80.02.0932,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. קרית ארבעארנונהרבעון 20211
                  9,768                                    07.80.02.0932,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. תל שבע ארנונהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0432,000המ/ הצעת מחיראין ספק טכנולוגיות בע"מיועץ טקסטילרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5631,239הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאליקל בע"מפדבסרבעון 20211
               15,600                                    07.80.02.5531,200מח/ מכרז חשכ"לסנסקום ייעוץ וניהול פרוייקטים בע"ממתן שירותי בקרה והתיעלות בתחום התקשורת עבור רבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5630,803מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיהתקנת דלתות פריצה קרה מחוז תרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5630,000מפ/ מכרז פומביפליי סייף בע"מתחזוקת כטבמרבעון 20211
                     -                                    52.50.01.2030,000מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמליעוץ ותכנון חשמל עבור תשתיות לחשמל מיםרבעון 20211
                  3,372                                    07.80.02.9630,000מפ/ מכרז פומביצוות 3 ניקיון ושירותים כללייםחיטוי מבנים נגד נגיף הקורונהרבעון 20211
               30,000                                    07.80.02.0930,000מפ/ מכרז פומביאור לבניה - משה יוסףהתקנת שמשונית נגד גשם ופגעי מזג אוויר לשם מיגון הכרבעון 20211
                  4,095                                    07.80.02.0930,000מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משאיבת ביוב ופתיחת סתימות מחוז ירבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0930,000מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משאיבות ביוב מחוז צפוןרבעון 20211
               28,750                                    07.80.02.5330,000פו/ פטור ועדהטופ אתגרים (2013) אילתשירותי מטווחיםרבעון 20211
                       47                                    07.80.02.0430,000מפ/ מכרז פומביריקושט 3000 בע"מרכישה ברשת אופנהרבעון 20211
                  9,362                                    07.80.02.5630,000הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהאגרות כטבמרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2930,000פו/ פטור ועדהפרופ' נחשון מירןמבחני מיוןרבעון 20211
               11,661                                    07.80.02.5430,000פו/ פטור ועדהקופת חולים לאומיתאגרת מיון עבור שוטרים שנפצעו בתפקידרבעון 20211
               29,890                                    07.80.02.0930,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית גבעתיים ארנונהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0430,000מפ/ מכרז פומביסודקסו פאס ישראל בע"מכלכלהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0430,000מפ/ מכרז פומביקמנרו סנטרל שו בע"מסנדלי נשיםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0430,000מפ/ מכרז פומביבריל תעשיות נעליים בע"מסנדלי נשיםרבעון 20211
                  7,125                                    07.80.02.0430,000המ/ הצעת מחיראר אנד אמ בקרות וסקריםמבדקי תברואת מזון באפליקציהרבעון 20211
               20,806                                    07.80.02.5430,000מח/ מכרז חשכ"לאימג' סטור מערכות בע"משירותי סריקה ומפתוחרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2930,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכון עדי דרייב בע"מסדנארבעון 20211
               30,000                                    07.80.02.5630,000מפ/ מכרז פומבירסטה 4 יו בע"מהחלפת כנות לנשקים בספינותרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5629,952הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכספות חצוררכש דלתות למחסני נשקרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0929,835הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג'נרקל תעשיות בע"מטיפול בגנרטורים תקולים במגרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5629,718הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"ממארזי קשר וטלפוןרבעון 20211



                     -                                    07.80.02.5629,250הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגימת השחרותהשחמת נשקיםרבעון 20211
                  9,555                                    07.80.02.2928,665הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוהד מנורסדנארבעון 20211
               25,955                                    07.80.02.5726,910מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"מתפעול אירועים  - אודיטוריום מכללה לאומיתרבעון 20211
               26,676                                    07.80.02.5526,676פס/ פטור סגן חשבאדקו טכנולוגיות 1993 בע"מתחזוקת בודלים צה"לייםרבעון 20211
                  3,931                                    07.80.02.0926,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכניקה שרות-יוסיתיקון גנרטוררבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2926,395הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעומקיםסדנארבעון 20211
                  2,048                                    07.80.02.1326,000מפ/ מכרז פומבימרום בטיחות בע"מבודק מוסמך למכונות ואביזרי הרמהרבעון 20211
               25,740                                    07.80.02.5625,740הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.א.י.א. טקטיקל בע"ממסילת פיקטינירבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2925,740הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגושרים י.ד. בע"מקורס גישור לפורשיםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2925,623הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרינה שוקולד בע"מסדנארבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5625,272פו/ פטור ועדהיעיל די.סי.אס.בעמתיקון ממל"זרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5325,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבר נחום יוסףסדנא מנהיגות מקדמת שירותרבעון 20211
                  7,839                                    07.80.02.5625,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמחדון שי מוטור ספורטשירותי תחזוקה לגנרטור ימי עבור בסיסי שיטור ימירבעון 20211
               24,186                                    07.80.02.0925,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. ערערה-בנגבארנונהרבעון 20211
                  8,500                                    07.80.02.2925,000פו/ פטור ועדהאמיר אילני - ניהול פרוייקטים וייעוץלימוד שפות - ימ"ס י-םרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0925,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. כפר מנדא ארנונהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5125,000מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלעדכון תוכניות פיתוח שטח מחוז מרכזרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5625,000פס/ פטור סגן חשבבית הארחה בית וגןמנוחה לשוטרים יום הזיכרוןרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5325,000מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מקורס הכנה למבחן - מחוז חוףרבעון 20211
                     -                                    52.50.01.2025,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון מזוג אויר ואינסטלציה תרבעון 20211
               23,682                                    07.80.02.0924,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית באר שבעהסכם פשרהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0924,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית אור עקיבא ארנונהרבעון 20211
                  4,173                                    07.80.02.5523,999מח/ מכרז חשכ"לבינת עסקים בע"משירותי תשתית לקישור לרשת האינטרנט לשנת רבעון 20211
                  3,931                                    07.80.02.0923,587הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגני קדם בע"מעבודות גינון ואחזקה חודשית בבסיס מגרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5723,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלירן אליאססדנאות נערי שחקים ומילהרבעון 20211
                  2,109                                    07.80.02.2923,400מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהסעיםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5423,400המ/ הצעת מחירסמארט המרכז להעצמהסדנאות לתכנון כלכלירבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5623,400מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"מתרגום תמלולרבעון 20211
               22,492                                    07.80.02.0923,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. ג'יסר אל זרקאארנונהרבעון 20211
               15,760                                    07.80.02.1322,280מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירות כ"ררבעון 20211
                     -                                    07.80.02.3722,280הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןעמדות מחשוב צהליותרבעון 20211
               20,736                                    07.80.02.0922,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. מעלה אפריםארנונהרבעון 20211
                  7,208                                    07.80.02.0922,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית טירת כרמל ארנונהרבעון 20211
                  5,016                                    07.80.02.0922,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. גוש עציוןפינוי אשפה 21רבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5722,000מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)טפטים, קאפות,רבעון 20211
                  1,907                                    07.80.02.5622,000פס/ פטור סגן חשבאלחוט יםתחזוקה שוטפת מערכות ניווט ספינותרבעון 20211
                  5,411                                    52.50.01.2021,645מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלתכנון ופיתוח תחנת מודיעין עיליתרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5321,500מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןשירות מטווחים עבור מחוז חוףרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5621,000מפ/ מכרז פומביאגודה לבריאות הציבוררכש 1400 רצועות לנשקרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.9620,460מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת רכבי קורנהרבעון 20211
               18,701                                    07.80.02.5720,250מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20211
               20,218                                    07.80.02.5720,218הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהיפרטרוניקס בע"ממצלמותרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5620,218המ/ הצעת מחיראלקיים סימון כבישים בע"מעגלות חץ דרום אדוםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.6120,059מה/ מנהל הרכביוניון מוטורסרכש 2 קורולהרבעון 20211
                  3,510                                    07.80.02.7020,000הכ / התחייבות כספיתמשרד התחבורהאגרות טייסיםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5720,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמכבסה של אטל בע"משרותי כביסה-  אילתרבעון 20211
               11,289                                    07.80.02.0920,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית אשקלוןארנונהרבעון 20211
                     -                                    07.80.01.5420,000חה / חוזה המשכיאגד חברה לתחבורה- אילתנסיעות בתפקיד בקווי ערבה - רבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0920,000מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משאיבת ביוב וניקוז אזור דרוםרבעון 20211
               10,897                                    07.80.02.5620,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןשינוע ודמי טיפול הזמנות אחרבעון 20211
                  3,088                                    07.80.02.0920,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. אשכולארנונהרבעון 20211
               12,506                                    07.80.02.0420,000מש/ מכרז שב"סביכורי השדה דרום שיווק תוצרת חקלאיתהפרשי משקלרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5120,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםמתן ייעוץ ותכנון עבור תשתיות אינסטלציה מחוז מרכזרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0420,000מפ/ מכרז פומבידלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מכלכלהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5720,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהחברה למתנסיםסדנהרבעון 20211
                  9,454                                    07.80.02.5620,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרון דן השקעות בע"מפינוי והשמדת פסולתרבעון 20211
                  2,340                                    07.80.02.5720,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממן אילן 2007 בע"ממילוי CO2רבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5720,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרון הדברה ירוקה בע"מניתור מזיקים ותיקנים בסיסי מגרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5620,000מפ/ מכרז פומבימדיסוס מרפאה וטרינרית לסוסיםהזמנה עבור שירותים וטרינרייםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0920,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיתקלות שבר תחזוקה שוטפת גלילות ושכונת איילון ותחנותרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5620,000מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת רכביםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5620,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימים ע"פ הסכם לצורך אימונים בבהרבעון 20211
                     -                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומבידן שרון א.ב. מתכננים בע"מעב' תכנון ופיקוח מט"ש מכמ"רבעון 20211
               19,995                                    07.80.02.5619,995פו/ פטור ועדהפ.פישלסהחלפת בלאי ציוד סיגנט ימ"ס ירבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5719,995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשמש עמית ו/או טל טליה ALLMART פתרוציוד לסולולר - את"ן 2021רבעון 20211
               19,984                                    07.80.02.5619,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטלמסג' בע"מהודעות SMS ליחידות החילוץרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2919,950הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברוך קאיריהדרכה מקצועיתרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5719,890הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדריהם דבירעבודות שיחרור סתימות בקווי ביוב ושאיבה בבסיסי מגברבעון 20211
               19,890                                    07.80.02.5619,890הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"ממדבקות לסימון מצוגיםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0919,890הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלי כהן הדברות בע"משירותי ריסוס והדברה מחוז תרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2919,890הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשקד ניהול ופיתוח חווית עובד בע"מהפקת סרטון הדרכה - תוה"דרבעון 20211
               16,391                                    07.80.02.0319,890הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת נמל חיפה בע"מדמי ניהולרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5319,656הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעתודותהשתלמות חשבי שכר שנתית רבעון 20211
               19,597                                    07.80.02.5619,598הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשבא-יםתחזוקת ציוד צלילה ליחידות החילוץרבעון 20211
               19,375                                    07.80.02.5319,375הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואיציוד רפואי חירוםרבעון 20211
                  1,141                                    07.80.02.2919,305הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנ.ש צורה- עיצוב וניהול פרויקטים בע"עיצוב גרפירבעון 20211
               19,305                                    07.80.02.5619,305הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטלרז ל.א יבוא ושיווקכפכף לעצוררבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0918,720הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלעד לוי גיזום עציםגיזום עצים מסוכנים בבסיסי מגרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5618,662הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזיו א.י. (2003) בריכות שחייהמפרקים לבובותרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0918,509הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכניקה שרות-יוסיתיקון גנרטוריםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5518,428הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלומה פתרונות טכנולוגיאנטנהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5318,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית מורשה בירושליםנתוני לקוחרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5618,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן מידד אור שלטיםשירות הדפסה עבור מחוז חוף אגרבעון 20211
               17,310                                    07.80.02.0918,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. ירוחםארנונהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5718,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנגישות ישראל ייעןץ נגישותרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0318,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןועד הביתועד ביתרבעון 20211
                     -                                    52.50.01.2018,000מפ/ מכרז פומביע.ר.ד הובלותהובלת מכולותרבעון 20211
               18,062                                    07.80.02.2717,901הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקנולטק בע"מאוהלרבעון 20211
               17,784                                    07.80.02.0317,784פו/ פטור ועדהמרחבים טל בע"מ.הסדר חניה מרחב נתב"גרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5717,550מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורה למצטיינים - את"ן 2021רבעון 20211
               17,375                                    07.80.02.5317,375הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"משירותי עיצוב והדפסהרבעון 20211
                  6,903                                    07.80.02.5317,258הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןד"ר לימור שגיאתוכנית רצף הפיתוח מחוז מרכזרבעון 20211
                  6,903                                    07.80.02.5317,258הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאיה בן סעדוןתוכנית רצף הפיתוח מחוז מרכזרבעון 20211



               16,751                                    07.80.02.0917,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית רעננה ארנונהרבעון 20211
                  4,388                                    07.80.02.5616,965הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיזדי עמריפריצת דלתותרבעון 20211
               16,848                                    07.80.02.5316,848הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבקטלאב דיאגנוסטיקה בע"מציוד לעירוי נוזליםרבעון 20211
               15,585                                    07.80.02.5616,731מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מסוללותרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5716,450הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאראמסורק V600רבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2916,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדקלה חייםניתוחים סטטיסטייםרבעון 20211
               15,344                                    07.80.02.0916,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. כפר קאסםארנונהרבעון 20211
               15,512                                    07.80.02.0916,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. שהםארנונהרבעון 20211
               15,681                                    07.80.02.0916,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. גן יבנהארנונהרבעון 20211
               16,000                                    07.80.02.5716,000מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מכתת מבחני כשריםרבעון 20211
               15,022                                    52.50.01.2015,960מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20211
                  4,212                                    07.80.02.5715,912מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מהפקת מחברות אמ"שרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5315,795הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטבת בריאות וגהותניטור סביבתירבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2915,600פו/ פטור ועדהדליה פלדלימוד שפות - ימ"ס י-םרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2915,500פו/ פטור ועדהמכון פוירשטייןמבחני מיוןרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2915,327הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרחוק-ליונל מיטלפונקט ורעי דישוןהפעלה וירטואליתרבעון 20211
               15,210                                    07.80.02.5615,210הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאור יעקב ספרטה פתרונות אבטחה בעאימון דו יומירבעון 20211
                  3,997                                    07.80.02.0915,200מפ/ מכרז פומביא.ל.מ. ארגמן בע"מחניות לתובעיםרבעון 20211
               15,093                                    52.50.01.2015,093מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון מערכת תברואהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5615,093מפ/ מכרז פומבימרום בטיחות בע"מביקורת לציוד הרמהרבעון 20211
                  3,639                                    07.80.02.0915,001מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משירותי שאיבה וניקוזרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0915,000פו/ פטור ועדהתפוז ייזום ופיתוח תחנות בע"מחניות לתובעיםרבעון 20211
                  8,128                                    07.80.02.9615,000מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת רכבים קורונהרבעון 20211
                     -                                    52.50.01.2015,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'יעוץ ותכנון קונסטרוקציה עבור תשתיות חשמל מים וביוברבעון 20211
                  6,435                                    07.80.02.2915,000פו/ פטור ועדהיוסי הראללימוד שפות - ימ"ס י-םרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2915,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעדי בר שלוםמיון והערכהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5615,000הכ / התחייבות כספיתמשרד החקלאותהסגר סוסיםרבעון 20211
                     -                                    52.50.01.2015,000מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלתכנון חשמל-תוספת מבנה חדר אוכל תרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5115,000מפ/ מכרז פומבימילר שנבל צחר ושות'תכנון קונסטרוקציה משרדים חוות שרטיםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5114,999מפ/ מכרז פומבידן שרון א.ב. מתכננים בע"מ עוץ,תכנון ופיקוח בתחום ת.שלםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.1314,999פס/ פטור סגן חשבאס.או.אס אנרגיה אקספרס בע"מאספקת סולר במצבי קיצוןרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2914,976הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרפוס פרינטהדפסת דגם ניידות -בית מורשתרבעון 20211
               14,917                                    07.80.02.3814,918הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס חן גבאי משההדפסת פנקסי כיס מועד 21רבעון 20211
               14,625                                    07.80.02.9614,625הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאגרית מימד בע"מהפקת מדבקותרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5614,625מפ/ מכרז פומבימרום בטיחות בע"מבדיקות לציוד הרמהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5314,625פו/ פטור ועדהאוז קונסנטיניג בע"מסדנת המוקד במוקדרבעון 20211
               14,508                                    07.80.02.5614,508הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשוגוןתיק טרולי לבוחןרבעון 20211
                  2,399                                    07.80.02.0914,391הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבו מוך גמילעבודות גינון חודשי במטה מגרבעון 20211
               14,182                                    07.80.02.5614,182פו/ פטור ועדהמכון התקנים הישראלימבדקי פיקוח לממל"זרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5614,040הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאופק הנדסה ובטיחות בע"מסקר סיכונים ומפגעים מתקן נעורים רבעון 20211
               12,597                                    52.50.01.2013,999מח/ מכרז חשכ"לגטר גרופ בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20211
               13,923                                    07.80.02.5713,923הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי אביהפרחים לימי זיכרון, אזכרות וגלגלי אבלרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2913,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלומה ים (1993) בע"מקורסרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.6113,583מה/ מנהל הרכבכלמוביל בע"מרכש 1 טרייטוןרבעון 20211
               13,572                                    07.80.02.5713,572הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבארי כץ בע"מהשתלמות מתחיםרבעון 20211
               13,232                                    07.80.02.0913,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. כפר-כנאארנונהרבעון 20211
               10,261                                    07.80.02.9613,400מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כר קורונהרבעון 20211
               12,268                                    07.80.02.0913,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. עמק הירדןארנונהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5712,915מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"ממסכי מחשב - את"ן 2021רבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5612,898פו/ פטור ועדהאילקס ביוטק בע"מקיט Xרבעון 20211
               12,636                                    07.80.02.0912,636פו/ פטור ועדהשותפות נכסי לב הגבעהחניות לתובעיםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5512,600מפ/ מכרז פומביסטורנקסט- טריידאנט שרותי מסחר אלקטרהקמה ותפעול פורטל ספקיםרבעון 20211
               12,500                                    07.80.02.5312,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מהכנה למבחן כשריםרבעון 20211
                  1,217                                    07.80.02.0912,168הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגני קדם בע"מגינון ואחזקת גינה חודשי+טיפול בצמחייה בבסיס מכביםרבעון 20211
                     -                                    52.50.01.2012,142מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"ממאגר מים בית השוטר י"םרבעון 20211
               12,000                                    07.80.02.5712,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאור2001 צרכי צילום בע"מטאבלטרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0312,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןועד בית רח' כורש 14 ירושליםועד ביתרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5611,846הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפגסוס-בר קרולינה הילדהראשיית מסדר ורצועת נוהג לכלברבעון 20211
                  4,841                                    07.80.02.5411,700מפ/ מכרז פומביגייד 21לינת משפחת פצועיםרבעון 20211
                  1,182                                    07.80.02.5311,700מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"משכירת מטווחיםרבעון 20211
               11,700                                    07.80.02.2711,700מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון שער תחנת עיירותרבעון 20211
                  9,050                                    07.80.02.5611,700פו/ פטור ועדהשרותי גרר- סייפ וויי נבאלי רמאללהשירותי גרירה בשטחי ABרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.2911,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוחנן בלייכרמיון והערכהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5611,700מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"משכירת מגדל תצפיתרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5611,606הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאצמה בע"מצינורותרבעון 20211
               11,499                                    07.80.02.2911,499המ/ הצעת מחירברוך קאירימיון והערכהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.6111,400מפ/ מכרז פומביא.א. יבוא ושיווק בע"ממגברי כריזה לניצביםרבעון 20211
               11,232                                    07.80.01.0111,232מפ/ מכרז פומבידטה חוק ומשפט בע"מאחזור מידע משפטירבעון 20211
               11,232                                    07.80.02.5611,232הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבי שושן החוויה בע"מאזיקוניםרבעון 20211
               11,115                                    07.80.02.5611,115הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכללת אי אל דיקורס מבקר איכותרבעון 20211
                  3,159                                    52.50.01.2011,000מפ/ מכרז פומביע.ר.ד הובלותשירותי מנוףרבעון 20211
               10,903                                    07.80.02.5710,903מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב ניידרבעון 20211
               10,741                                    07.80.02.2910,741המ/ הצעת מחירדוד שורץמיון והערכהרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5510,740פס/ פטור סגן חשבב.ג.אילנית שערים ואלמאחזקת שער כניסהרבעון 20211
                  5,265                                    07.80.02.0910,530פס/ פטור סגן חשבים חניונים קריית הלאום ראשון לציוןחניות לתובעיםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5610,530מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ררבעון 20211
               10,530                                    07.80.02.2910,530הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקרן אלוףהדרכה -קורס קה"דים  העברת מסררבעון 20211
               10,500                                    07.80.02.5610,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןציפורי-מרכז להכשרה ולמנהיגות בע"מ כנסרבעון 20211
               10,296                                    07.80.02.6110,296הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"מדיגום מדפסת צמודה לטאבלט עבור סיור רגלירבעון 20211
               10,053                                    07.80.02.5710,053פו/ פטור ועדהלייביו בע"מכרטיס למכרת שידור חירבעון 20211
               10,004                                    07.80.02.5610,004הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשיר טכנוטרייד בע"מתיקון בוכנות רובוטרבעון 20211
                  1,396                                    07.80.02.7010,000פס/ פטור סגן חשבברנדשטטר יעקבתחזוקת קסדות טייסיםרבעון 20211
                  4,875                                    07.80.02.7010,000פס/ פטור סגן חשבשחר רגבתחזוקת מערכת מידע 55רבעון 20211
               10,000                                    07.80.02.5510,000פס/ פטור סגן חשבוובסיו פתרונות מידע בע"מתחזוקה  לתוכנה ולתשתית שיירפוינטרבעון 20211
                  1,784                                    07.80.02.5710,000מפ/ מכרז פומביע.ר.ד הובלותהובלה גנרטורים לסדנת אשקלוןרבעון 20211
                  3,274                                    07.80.02.5610,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ר אחמ מרכז 2021רבעון 20211
                     -                                    07.80.02.7010,000פו/ פטור ועדהסיגמא טקתחזוקת אוזניות - מערכות ראשרבעון 20211
                  1,006                                    07.80.02.0910,000מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"מעב' שאיבת ביוב וניקוז מחוז תרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0910,000מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום וזכוכית מחוז תרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5310,000מפ/ מכרז פומביקרונוס צילומי אוויר בע"מהדרכה עיונית לכטב"מרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0910,000מש/ מכרז שב"סתריסי רפיביצוע עבודות אלומיניום מחוז מרכזרבעון 20211
                  3,569                                    07.80.02.5410,000פו/ פטור ועדהמלון ספא כנען/קופת חוליםאגרת מיון עבור שוטרים שנפצעו בתפקידרבעון 20211
                     -                                    52.50.01.2010,000מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון אינסט' תחנת טייבה הישנהרבעון 20211



                     -                                    07.80.02.1310,000מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ררבעון 20211
                     -                                    07.80.02.0910,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשדות א.ו.ר פתרונות הדבניתור מזיקים ותיקנים בסיסי מגרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5710,000מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילפרוייקט מילה ברמה הארציתרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5710,000מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מפרוייקט מילה ברמה הארציתרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5610,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגל ים עבודות ימיות בע"משירות חשמלרבעון 20211
                     -                                    07.80.01.5410,000חה / חוזה המשכיאגד חברה לתחבורה בע"מנסיעות בתפקיד בקוים מאזור הערבה וצפונהרבעון 20211
                  9,173                                    07.80.02.1310,000מה/ מנהל הרכבגלובל שילד בע"מאחזקת רכב ממוגן ירירבעון 20211
                     -                                    07.80.02.1310,000מה/ מנהל הרכבפלסן רא"מ רכב אזרחי ממוגן בע"מאחזקת רכב ממוגן ירי, "פר תיקוןרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.1310,000מה/ מנהל הרכבפלסן סאסא בע"מתחזוקת רכב ממוגן כבד,"פר תיקוןרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5310,000מפ/ מכרז פומביקליבר 3 בע"ממטווחים מחוז ש"ירבעון 20211
                     468                                    07.80.02.1310,000מנ/ מנהל הרכשפז חברת נפט בע"מאספקת סולר לגנרטוריםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5310,000מפ/ מכרז פומביא.ע. אל-עם יזמות בע"ממטווחיםרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.5310,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחיםרבעון 20211
               10,000                                    52.50.01.2010,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20211
               10,000                                    07.80.02.5610,000מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרציודרבעון 20211
                     -                                    07.80.02.3810,000מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלת כיבוד מועד 21רבעון 20211
                     -                                    07.80.02.1310,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהשלושה בית מלאכה מכני בע"מחריטת תוף בלם בנגררות המטופלות בסדנאות שברבעון 20211
                  9,999                                      07.80.02.569,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוסי בוקס בע"מרכש דולבים לפרוייקט רכבת ירושלים תרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.569,995מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיאספקה בטונדות לעמודי חשמלרבעון 20211
                  9,994                                      07.80.02.539,994הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואיציוד בדיקה מרפאתירבעון 20211
                  9,968                                      07.80.02.569,968מפ/ מכרז פומביב.מ.ט. בין-מרקטינג בעמערכות בדיקהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.569,945מפ/ מכרז פומביחגור בעמרכש תיקים לערכת פריצהרבעון 20211
                  9,903                                      07.80.02.569,903הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארגזי נשיאה בעמארגז חלקי חילוףרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.579,870הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהדפסות APSסיכותרבעון 20211
                  9,828                                      07.80.02.709,828מפ/ מכרז פומביחגור בעמייצור כיסויי כלי טיס ותיקי אחסוןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.569,758פו/ פטור ועדהמרעום דולפיןרכש אפוד מולירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.569,560הכ / התחייבות כספיתמשרד התעשיה והמסחראימות משקל עומסרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.559,536מח/ מכרז חשכ"לגילת טלקום בע"מתחזוקת טרמינל לווייני, אתר קשר נייד רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.519,528פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממטה ארצי ירושליםרבעון 20211
                  9,360                                      07.80.02.579,360הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאסף אופק coming upהפקת שידור יום האישהרבעון 20211
                     -                                      52.50.01.209,360מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםתכנון אדריכלי עבור תוכנית בטיחות מחסן קשררבעון 20211
                  9,302                                      07.80.02.279,302הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרמות מ.א ניהול ותחזוקהתיקון מסך קיר - ראשלצרבעון 20211
                  7,478                                      52.50.01.209,200מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20211
                  9,200                                      07.80.02.579,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיונתן גרוסצילום סיכום שנהרבעון 20211
                  9,126                                      07.80.02.569,126הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלהב נשק תחמושת וציוד ביטחונימחסניותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.099,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. עיספייא ארנונהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.539,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מסדנאותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.379,000הכ / התחייבות כספיתמשרד הבטחוןכיול מדידיםרבעון 20211
                  4,328                                      07.80.02.099,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת 4 תאי שירותים כימיים לרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.969,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימייםרבעון 20211
                  8,970                                      07.80.02.578,970הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהארץ עיתון יומימנוי שנתירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.568,900פו/ פטור ועדהגרר  מאגד אלערבי-גררבית לחםשירותי גרירה בשטחי ABרבעון 20211
                  1,115                                      07.80.02.098,775מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידהשכרת שירותים כימיים לתקופת הסגררבעון 20211
                  8,700                                      07.80.02.578,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכוורת יד מרדכי עליתשי משפחות שכולות+מצטייניםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.098,681מפ/ מכרז פומביאלקטרה FM אחזקת מבנים ומערכות בעעבודות ניקיון וגינון בבסיס אנדרטת מגרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.278,658מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון שער בית שאןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.578,623מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.138,541מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםמכשיר שטיפהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.138,500מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםמכונת שטיפהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.568,424מפ/ מכרז פומבימ.מיכאלי הנדסה בע"מעב' בינוי מתקן שטיפה בה"ד מגרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.518,382הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמי עכו בע"ממונה מיםרבעון 20211
                  8,382                                      07.80.02.518,382פס/ פטור סגן חשבמי עכו בע"מהתקנת מונה מים תחנת עכורבעון 20211
                  8,365                                      07.80.02.138,366מפ/ מכרז פומביעוז בת גלים בע"מאספקה, התקנה ותחזוקת מכונות שטיפה גשררבעון 20211
                  7,792                                      07.80.02.568,366מפ/ מכרז פומביטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מסוללה ליתיוםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.568,190פו/ פטור ועדהאודורטקהובלת נוזל בואשרבעון 20211
                  8,190                                      07.80.02.578,190הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניר ברנד בע"מאירוע פרידה מתנ"צ אלי אסייגרבעון 20211
                  8,061                                      07.80.02.278,061מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון שער תחנת נצרתרבעון 20211
                  8,026                                      07.80.02.568,026מפ/ מכרז פומביטי טי 9 עיצוב בע"מתיקיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.568,003מפ/ מכרז פומביארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"מתיקים למערכות שיקוף פוקס ריירבעון 20211
                  2,605                                      07.80.02.098,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. מצפה רמון ארנונהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.538,000פו/ פטור ועדהעתיד רשת מכללות טכנולוגיות בע"מלימודי הנדסאי בניין - מכללת עתיד באר שבערבעון 20211
                     -                                      07.80.02.518,000מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מייעוץ ותכנון קונסטרוקציה עבור מחוז מרכזרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.538,000פו/ פטור ועדההמרכז לעיצוב וטכנולוגיה אריאללימודי הנדסאי בניין - מכללת אריאלרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.567,939הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחשמל ישיר השרוןציוד מעבדהרבעון 20211
                  7,909                                      07.80.02.567,909מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסותרבעון 20211
                  7,792                                      07.80.02.557,792מס/ מכרז סגורקומדע בע"מתחזוקה עבור מוצרי RSAרבעון 20211
                  7,792                                      07.80.02.097,792מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהעתקת מזגנים לשכה ממ"זרבעון 20211
                  7,666                                      07.80.02.297,666המ/ הצעת מחיראילן ינקומיון והערכהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.567,582פו/ פטור ועדהמספנת מרינה תל אביב בע"משירותי מספן לכלי שייט / אזור מרכזרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.097,500מפ/ מכרז פומביטרקטורים וציוד בע"מבודק מוסמך לגנרטורים -מחוז ירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.537,500מפ/ מכרז פומביא.ע. אל-עם יזמות בע"ממטווחים מחוז ש"ירבעון 20211
                  5,885                                      07.80.02.137,500מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםהחלפת בלאי ותחזוקה שוטפת של רכבים במחוז חוףרבעון 20211
                  7,488                                      52.50.01.207,488מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"ממדידת פנים מבנה ראשי-מרחב העמקיםרבעון 20211
                  7,482                                      07.80.02.577,483מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב ניידרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.137,479מפ/ מכרז פומביגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"ממוצרי תחבורהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.567,468פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגב מצודת אדומיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.567,289הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטיטו טי אנד אי מרקטינג בע"מסכיני הצלהרבעון 20211
                  2,271                                      07.80.02.577,200מפ/ מכרז פומביהוט מערכות תקשורת כבליםשכירת 10 נקודות כבלים מכספי הביזור באישור סממרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.097,020הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתעש מערכות בע"מארנונהרבעון 20211
                  7,020                                      07.80.02.567,020מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמבוסטר - את"ן 2021רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.537,020מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילשכירת אוטובוסרבעון 20211
                  7,000                                      07.80.02.577,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגשר מפעלים חינוכייםהרצאה בנושא מפגש עם החברה החרדיתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.097,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשירותים כימייםרבעון 20211
                  2,650                                      07.80.02.577,000מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"מתרגוםרבעון 20211
                  4,364                                      07.80.02.537,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחיםרבעון 20211
                  7,000                                      07.80.02.577,000מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאניפלאפונים לטובת הצמ"מ- מצרבעון 20211
                     576                                      07.80.02.567,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפ.א.ב. ייצור וייבואחיתוך נשקרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.096,992מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלפינוי פסולת בית דגן-תחזוקה שוטפתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.616,921מה/ מנהל הרכבעופר חב לרכב בעמרכש 1 קטנוערבעון 20211
                  6,903                                      07.80.02.566,903מפ/ מכרז פומביכספות חצורכספותרבעון 20211
                  6,903                                      07.80.02.566,903מפ/ מכרז פומביכספות חצורכספות - תחנת רחובות ושדותרבעון 20211
                  6,830                                      07.80.02.566,830מפ/ מכרז פומביסאינט לקת בע"מסוללות לאמצעי חבלהרבעון 20211
                  6,763                                      07.80.02.536,763הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמירב דרוקייעוץ ליחידהרבעון 20211



                  6,353                                      52.50.01.206,750מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20211
                  6,393                                      52.50.01.206,736מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20211
                  6,211                                      07.80.02.096,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית נס ציונהארנונהרבעון 20211
                  6,261                                      07.80.02.096,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. פרדס חנה-כרכור ארנונהרבעון 20211
                  6,435                                      07.80.02.136,500מפ/ מכרז פומביע.ר.ד הובלותהעברת דירהרבעון 20211
                  6,435                                      07.80.02.566,435הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןענק הארגזיםקרטוניםרבעון 20211
                  6,424                                      07.80.02.536,424הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמור יעקבסדנארבעון 20211
                  6,400                                      07.80.02.576,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגמלים ג.ג. בע"מהשתלמותרבעון 20211
                  6,400                                      07.80.02.576,400מפ/ מכרז פומבייוגנד פוטו וידאו בע"מרכש מולטימדיהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.566,318הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפייפרנט בע"מגלילי נייררבעון 20211
                     -                                      07.80.02.566,318הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס ברכה אחד)2002(בע"מחנ"א שי - אתן 2021רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.136,282מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכברבעון 20211
                  2,357                                      07.80.02.566,052הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרומיכל בע"מכלי מעבדהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.576,002מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"מפרוייקט מילה ברמה הארציתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.566,002מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפירבעון 20211
                  4,424                                      52.50.01.206,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20211
                  4,424                                      52.50.01.206,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20211
                  5,996                                      07.80.02.566,000מפ/ מכרז פומבייתדות ניהול פרויקטיםעב' עפר מטווח עופררבעון 20211
                     522                                      07.80.02.136,000מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כ"ררבעון 20211
                     -                                      07.80.02.566,000הכ / התחייבות כספיתמשרד החקלאותבדיקות מעבדהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.096,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכניקה שרות-יוסיתחזוקת גנרטוריםרבעון 20211
                  1,600                                      07.80.02.296,000מפ/ מכרז פומביאיחוד בית ספר לנהיגהאגרה רישוי הדרכת נהיגה -בית ספר לנהיגה רבעון 20211
                  6,000                                      07.80.02.566,000המ/ הצעת מחירדאון ווינד בע"מהשכרת רחפנים ליח' הטקטיתרבעון 20211
                  6,000                                      52.50.01.206,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממתקן חקירה במתחם שב"ס רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.565,967מפ/ מכרז פומבימרעום דולפיןרכש תיק חובש לאפוד מולירבעון 20211
                  5,967                                      07.80.02.565,967מפ/ מכרז פומביקלמן ברמן בע"מדגליםרבעון 20211
                     400                                      07.80.02.535,900פו/ פטור ועדהטופ אתגרים (2013) אילתשכירת מטווחיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.565,900הכ / התחייבות כספיתמשרד החקלאותרכש חיסוני כלבתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.295,850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאהרבעון 20211
                  2,995                                      07.80.02.545,850פס/ פטור סגן חשבטל פארם בע"משירותי טלויזיה למאושפזיםרבעון 20211
                  5,850                                      07.80.02.565,850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכספות חצורפינוי ופריצת כספתרבעון 20211
                  5,850                                      07.80.02.575,850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחיים ולדרהרצאה בנושא חרדיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.575,850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוהד מנורסדנאותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.575,691מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מספריםרבעון 20211
                  5,616                                      07.80.02.555,616פו/ פטור ועדהאיי.טי.אן.איי.וי.פרומערכת מנ"ע - הכנת קבצי קול רבעון 20211
                  5,648                                      07.80.02.295,616מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןריהוט למשרד קח"ררבעון 20211
                  5,616                                      07.80.02.135,616מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמבוסטר - את"ן 2021רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.095,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית נשרארנונהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.575,464מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד היקפירבעון 20211
                  5,315                                      07.80.02.965,376מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירות כ"ררבעון 20211
                     -                                      07.80.02.295,370המ/ הצעת מחיראורית רייטרמיון והערכהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.565,355פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מנזק לתשתית מצלמות מעלות תרשיחארבעון 20211
                  5,309                                      07.80.02.575,324מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעבור תוספת עמדת עבודה קרבעון 20211
                  5,300                                      07.80.02.565,300הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקול אנד קוויט אינטרנשיונל בע"ממסך לזיהוי מחוזירבעון 20211
                  1,900                                      07.80.02.575,265מפ/ מכרז פומביהוט מערכות תקשורת כבליםשירותי כבליםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.535,265הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשפן הסלע בע"מסדנת מנהיגותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.565,200מפ/ מכרז פומביע.ר.ד הובלותהובלות מתפ"ארבעון 20211
                     -                                      07.80.02.095,148מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מאיתור תשתיות מים  יח' 33רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.535,148הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתיק קו עיצובים בע"מרכש שלוקריםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.615,104מה/ מנהל הרכבלובינסקי דוד בע"מרכש 1 ברלינגורבעון 20211
                     -                                      07.80.02.565,054המ/ הצעת מחיראלקיים סימון כבישים בע"משכירת עגלות חץרבעון 20211
                  5,002                                      07.80.02.575,002הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקיבוץ נעןסדנה לפסגותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.295,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוהד מנורסדנא כניסה לתפקידרבעון 20211
                  5,001                                      07.80.02.565,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבמחברותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנחום בן יוסףשירותי ייצור ותיקון בחריטה עפי קריאת שירותרבעון 20211
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוקסוס רכש פסיליום ואבני לקיקה לסוסיםרבעון 20211
                  2,316                                      07.80.02.135,000מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםתחזוקה שוטפת של כלי רכברבעון 20211
                     -                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשיא - און חשמלתיקון מנוע רובוטרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.565,000פו/ פטור ועדהמספנות ישראל בע"משירותי מספן לכלי שייט / אזור צפוןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.565,000פו/ פטור ועדההחברה הכלכלית לאשקלוןשירותי מספן לכלי שייט/ אזור דרוםרבעון 20211
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיזדי עמרישירותי פריצהרבעון 20211
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקרק כץ צחי יצחק ו/או רוניתהרצאה בפורום קצינות בכירותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשרד החוץמשלוח לחו"ל באמצעות דואר דיפלומטירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסקופ הפקות אילתמילוי CO2 אילתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.095,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעבודות תחזוקהרבעון 20211
                  1,123                                      07.80.02.095,000מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשירותים כימיים לסגררבעון 20211
                  1,374                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיזדי עמרישירותי פריצת מנעולים בחירום מחוז מרכזרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.575,000מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון בלאירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאריז פתרונות סימון ואריזה בע"מתיקון בלאירבעון 20211
                  5,000                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהילה הראלהרצאהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.135,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדיקלה שרותי רכב 1998תיקוני פחחותרבעון 20211
                  5,000                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןד"ר הני זובידההרצאהרבעון 20211
                  5,000                                      07.80.02.275,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנעמן מעליות הרכבה ושיווק בע"מתיקון מעלית תחנת מסוביםרבעון 20211
                  2,150                                      07.80.02.045,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאפיית נחמה בע"מהזמנת מוצרי מאפהרבעון 20211
                  5,000                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאהרבעון 20211
                  1,463                                      07.80.02.135,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוסך "רוממה" ירושלים(שרון עמליה)חריטת תוף בלם שיפוץ סנדלי בלםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקרן מחקרים תל השומרבדיקות סריקה סמיםרבעון 20211
                  4,998                                      07.80.02.535,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנגישות ישראלקורס רכזי נגישותרבעון 20211
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבעצמיקורס גיוון לקציני היחידהרבעון 20211
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאייבי ריתוכיםעבודות ריתוךרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20211
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהדפסות נביל עבודשרותי הדפסהרבעון 20211
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספיקסיט בע"מהרצאה של דפנה ליאלרבעון 20211
                  5,000                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיונתן גרוסצילום ועריכת 4 סרטוניםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלדעת הדרכות ויזמות בע"מסדנא כניסה לתפקידרבעון 20211
                     151                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזר פור יו (2000) בע"ממשלוח פרחיםרבעון 20211
                  5,000                                      07.80.02.095,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןליטוין דורון - צוות גינוןגינון תחנת גבעתייםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.535,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןשירות מטווחים - יס"מ מרחב מנשהרבעון 20211
                     732                                      07.80.02.095,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאורקל תעשיות ומיכוןתחזוקת גנרטוריםרבעון 20211
                  5,000                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרעום דולפיןנרתיק ליג"לרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.705,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיובל עבריייעוץ תשתיות תעופהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.555,000מפ/ מכרז פומביסורס אוף סאונד בע"מתיקון ערכות קשררבעון 20211



                     -                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןננסי גנדלמןייעוץ וליווי אישי לקצינה - מחוז מרכזרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.095,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג'נרקל תעשיות בע"מתיקון גנרטוריםרבעון 20211
                  1,475                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזר פור יו (2000) בע"מפרחיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.045,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאופנת פור יו 1984 בע"משירותי תפירהרבעון 20211
                  5,000                                      07.80.02.095,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכנו רוני בע"מתיקון כלי גינון בבסיסי מג"ב צפוןרבעון 20211
                  4,914                                      07.80.02.045,000פו/ פטור ועדהחב המשקם דרום תפירת מדים - המשקםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפוליפח בית שמש מפעליםפחיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשלושה  צלמים בע"מהפקת סרטון הדרכה -מחלקת למידה רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.555,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרמפלט צפוי מתכותגילוון חלקי התקנה לתרניםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.535,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארט הפקות וייצוג אמנים בע"מסרטוןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחוות רזיאל/רזיאל מיה סדנת מקצועית בתחום הפסיכולוגיהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.535,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדן רוזנצווייגסדנה לפיתוח קצונה זוטרה בלהברבעון 20211
                     -                                      07.80.02.535,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםפעילות יום השואהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהילה הראלסדנארבעון 20211
                     -                                      07.80.02.575,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסנרטייג דליה - צמחי אדווהזרי פרחיםרבעון 20211
                  4,999                                      07.80.02.564,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבלגן אור יהודה בע"מתחפושות עבור מגזר יחרדי - רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.294,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מכיבוד מרכזי הערכהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.564,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאליעזר לינביץרכש תרופות וט. ומתכליםרבעון 20211
                  4,999                                      07.80.02.574,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלבטרוס צילום אויר בע"מתשורות עבור אירוח גורמי חוץרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.564,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאילאיל קנטי-חוות דאבל קייסדנת רכיבה ראשי צוותים במערך הפרשיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.094,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמזרחי יוסףהדברת מזיקים מחוז ש"ירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.094,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ש ירושלמי בע"מתיקון משאבה תקולה מטא"ר רמלהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.564,999מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהמודיעיןרבעון 20211
                  4,999                                      07.80.02.564,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלירם מעוז סטודיו קריצהמדבקות קיררבעון 20211
                  4,999                                      07.80.02.094,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאשמר מוראד, זיאד - משתלת נתשהגינון מחוז ש"ירבעון 20211
                  4,998                                      07.80.02.294,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוסטרו חייםכותפותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.574,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס מאסטר-בכרי נבילהשרותי הדפסהרבעון 20211
                  4,998                                      07.80.02.564,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןליאור יאירפולדריםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.574,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס ריכנשטיין בע"מהדפסת אגדותרבעון 20211
                  4,998                                      07.80.02.534,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.קרמר דוד בעמעבודת זגגות למלר"ת י-םרבעון 20211
                  4,996                                      07.80.02.564,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקוטל כל קדוש איילמלכודת זבוביםרבעון 20211
                  4,996                                      07.80.02.384,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוי.אס.אמ תקשורת בע"מעריכת סרטון הסברהרבעון 20211
                  4,761                                      07.80.02.564,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוורקרכפפותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.044,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקליבנר עמיחי בע"משקיותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.294,996מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלרכש סיכות דש אגף ההדרכהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.044,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיי.ג'י. דבליו. טי מארקטינגג בע"מ Iהתאמת מדיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.564,995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוקסוסבוריום למניעת החלקהרבעון 20211
                  4,995                                      07.80.02.574,995מפ/ מכרז פומביקלמן ברמן בע"מרכש דגלי מג"ברבעון 20211
                  4,991                                      07.80.02.574,991הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאגם 2000כריכה לתעודה כולל סמל מ"ירבעון 20211
                  4,990                                      07.80.02.564,990הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוסך הבירה בע"מבדיקת רכב לאחר ת"דרבעון 20211
                  4,990                                      07.80.02.564,990הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוקסוס רכש פסיליום ואבני לקיקה לסוסיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.094,989מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיהחלפת דלת תקולה בחצר מערבית בת יםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.574,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרמי בן ישי הנדסת חשמל בעמבדיקת מהנדס לגנרטור ולוח חשמלרבעון 20211
                  4,984                                      07.80.02.294,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדוד צמיר בע"מתיקיות למתגייסיםרבעון 20211
                  4,984                                      07.80.02.094,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג'נרקל תעשיות בע"מתחזוקת גנרטורים פק פקרבעון 20211
                  4,984                                      07.80.02.294,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאהרון אהרלה קמינסקיסדנאותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.534,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאתי תעשיותתיקון מכשיר רפואי- מרפאת שיניים מכמשרבעון 20211
                  4,981                                      07.80.02.044,981הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוסטרו חייםתג שמירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.134,980מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שירותי הדפסהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.094,980הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארגנטולס בע"מטיפול בגנרטורים תקולים בבסיסי מגרבעון 20211
                  4,975                                      07.80.02.534,975מפ/ מכרז פומביאגם 2000תשורות עבור הדרכה את"ל ומסיימי קורסיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.294,975הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכספי את כספי רואי חשבוןיעוץרבעון 20211
                  4,973                                      07.80.02.564,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרם ציוד לבעלי חיים בע"משקטוט ומנורות חימוםרבעון 20211
                  4,973                                      07.80.02.564,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפט לייף- טרוול לוקאל ישראלרמפה לכלברבעון 20211
                  4,973                                      07.80.02.534,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעמהדרכה ערכים מכללה וסדנאותרבעון 20211
                  2,632                                      07.80.02.564,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגיל-קארחיווט תשתית דבורהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.564,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מהדפסת חוברת מפקד מתפארבעון 20211
                     -                                      07.80.02.564,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטק בל ישראל בע"מקורס צילום מהיררבעון 20211
                  4,973                                      07.80.02.564,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרומטס טכנולוגיות בע"ממטרה טקטית - את"ן 2021רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.574,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוידאוסטממיררבעון 20211
                     -                                      07.80.02.294,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשה אשכנזי-בית המאפה של משהכיבודרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.044,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאופנת שבאפריטי לבוש מאבטחי מפכ"לרבעון 20211
                  4,968                                      07.80.02.564,968הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאגרי תוכנה בע"מתוכנת למידהרבעון 20211
                     761                                      07.80.02.294,961הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהדס צוקרמןשרותי הדפסהרבעון 20211
                  4,961                                      07.80.02.574,961הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאגם 2000מחברותרבעון 20211
                  4,961                                      07.80.02.574,961הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשקד יניב - פיטפרו שיווקמרכך מיםרבעון 20211
                     150                                      07.80.02.564,950הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי סיגל - טייב ניסיםרכש זרי פרחים מרוכז שנתירבעון 20211
                  4,949                                      07.80.02.574,949הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכניבידוריתרבעון 20211
                  4,942                                      07.80.02.564,942הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןווטמרקט שיווק בע"מ רכש ציוד וטרינרירבעון 20211
                  4,942                                      07.80.02.574,942הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאברהם חליבה - שלטים שישלטיםרבעון 20211
                  4,942                                      07.80.02.534,942הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכון הדר ת"ארצף הפיתוח מחוז מרכז - ערכת הכנה לכשריםרבעון 20211
                  2,246                                      52.50.01.204,937מפ/ מכרז פומביע.ר.ד הובלותהובלה, מנוף וסבלותרבעון 20211
                  4,933                                      07.80.02.534,933הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממרם שיווק ציוד רפואיסכין גילוח לטובת המלר"תיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.534,930הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגורדון גז וחימקלים בע"ממילוי ושיפוץ בלון חמצןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.564,930הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי אל מדי מרקט בע"מרכש תרופות וט. ומתכליםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.574,930מפ/ מכרז פומביע. נדב פרחים ועיצובים-סטודיו  ג'וירכש תשורותרבעון 20211
                  1,815                                      07.80.02.574,927הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאינטר צ'ק (וינבאום רציף 1993) בע"מהדפסת כרטיסי ביקוררבעון 20211
                  2,106                                      07.80.02.534,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטביב חב. הארצית לטיפולפינוי וטיפול בפסולת רפואיתרבעון 20211
                  4,914                                      07.80.02.574,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריגו בע"מהכשרת נהיגהרבעון 20211
                     696                                      07.80.02.564,914מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירות כ"ר אח"מ/ימ"ררבעון 20211
                     -                                      07.80.02.564,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מחגורות חילוץ מתפארבעון 20211
                  4,914                                      07.80.02.574,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרגאי דגלים וסמלים_בעמדגליםרבעון 20211
                  4,914                                      07.80.02.574,914מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקעטיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.534,914מפ/ מכרז פומביא.ע. אל-עם יזמות בע"ממטווח קיסריהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.564,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאפי פרינט בע"מהדפסת תעודות וותק למתנדברבעון 20211
                  4,914                                      07.80.02.094,914מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק מזגנים ישנים הקיימים בחדרים ותיקונם והתקנתםרבעון 20211
                     700                                      07.80.02.294,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןועד מקומי אדרתשימוש באולםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.574,900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג.חיון שיווק ואספקה בע"מהחלפת מטבח - ימר מרכזרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.044,898הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפוראקטיבמשקפי שמש למאבטחי מפכ"רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.564,891הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מסרטים צבעוניים עבור אבטחהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.094,870הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוי יוסי עבודה נעימהרכש צנרת למזגנים לצורך החלפת צנרת במזגנים שלא עובדרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.574,860הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיעל לוסקי קלינאית תקשורתפגישות ייעוץ אוטיזםרבעון 20211
                  4,850                                      07.80.02.564,850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאור2001 צרכי צילום בע"מפלאפון עבור לשכת מפכ"ל צורך מבצעי ודחוףרבעון 20211



                  4,850                                      07.80.02.614,850הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןח.גירש תעשיות בע"מצביעת "חצאית" חפ"ק משאית מצרבעון 20211
                  4,424                                      52.50.01.204,800מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20211
                  4,704                                      07.80.02.094,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. מסעדהארנונהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.574,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוזמות חינוך ימין אורדהרצאה בין חינוך ומנהיגותרבעון 20211
                  4,800                                      07.80.02.574,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקרק כץ רוניתהרצאה בתכנית פסגותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.964,797הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"מתגיםרבעון 20211
                  4,797                                      07.80.02.574,797מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמחברות ופולדריםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.034,797הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמפעלי בורסת היהלומיםועד ביתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.564,797מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסה - תחנת חדרהרבעון 20211
                  4,750                                      07.80.02.564,750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןביי פליי אס.אל-טי בע"מרכש שמן עץ התה לסוסיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.614,750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מזיווד רכב מפכ"לרבעון 20211
                  4,746                                      07.80.02.094,746מח/ מכרז חשכ"לשפיר הנדסה אזרחית וימיתתחזוקת קרית הלאוםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.294,734הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבר נחום יוסףסופרויז'ןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.294,734הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןענת מלכי לפידותסופרויז'ןרבעון 20211
                  4,725                                      07.80.02.294,725הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגליה שושני פואטיקארדשרותי הדפסהרבעון 20211
                  4,726                                      07.80.02.564,703פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממחסן נשק תחנת גבעתייםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.574,680מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מפרוייקט שחקים ברמה הארציתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.574,680מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהסעים מילה ברמה הארציתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.574,680מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההסעים מילה ברמה הארציתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.094,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדב ברנע מהנדסים בע"מבדיקת מעליות יח' מחוז דרוםרבעון 20211
                  4,680                                      07.80.02.094,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלעד לוי גיזום עציםגיזום עצים שנוטים ליפול במטה מגרבעון 20211
                  4,680                                      07.80.02.294,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאדוארד לבנטמןהדרכה - בניית מצגת קורס הכשרת קהרבעון 20211
                  4,680                                      07.80.02.574,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוי עינב זוהרה-סאבטקסטהרצאה של חנה אזולאי הספרירבעון 20211
                  4,680                                      07.80.02.574,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקרין נהוןהרצאה  - ספ"כ אגף ההדרכהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.534,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרסקיו 1ייעוץ והדרכה לטג"חרבעון 20211
                  4,680                                      07.80.02.044,680מפ/ מכרז פומבישיר בן קייטרינגכלכלת שוטרים כשלפרבעון 20211
                  4,680                                      07.80.02.564,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבשביל הרוכבים בע"מסרט גמיש למרעה סוסיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.044,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאיפורם בע"מציוד שוטף למאבטחי מפכ"לרבעון 20211
                  4,657                                      07.80.02.574,657הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשלום כנפו- עמית אורמקרריםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.564,633הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארגמן שלטים בע"מתיקון כרטיסי PIPרבעון 20211
                  4,622                                      07.80.02.574,622הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלריה מור - איתח אליהומסגרותרבעון 20211
                  4,463                                      07.80.02.094,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. א. מגילות ים המלחארנונהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.294,575הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטור סיני מקרקעין בע"מאירוח סדנאותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.564,567פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממרחב דוד ירושליםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.574,563הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעמית דואק - קליימקס הפקותסדנא נערי מילהרבעון 20211
                  4,563                                      07.80.02.564,563הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרם ציוד לבעלי חיים בע"מבית מנורה ומנורת חימום לסוגר לכלברבעון 20211
                  4,535                                      07.80.02.544,535מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקשי ליתומי מ"י שחוגגים בר מצווהרבעון 20211
                  4,384                                      07.80.02.094,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. קרית טבעוןארנונהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.564,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמכון לחקר הרכב בע"מ בדיקת רכב לאחר ת"דרבעון 20211
                  4,500                                      07.80.02.614,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגיל-קארהתקנות ברכב מפכ"לרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.134,490מפ/ מכרז פומביגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מצת"חרבעון 20211
                  2,668                                      07.80.02.294,446הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנור מכרז להכוונה בתעסוקההכוונה מקצועיתרבעון 20211
                  4,446                                      07.80.02.564,446הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרעום דולפיןייצור רתמת כלבים כולל יכולת הצפהרבעון 20211
                  4,446                                      07.80.02.294,446הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטרנגו-סיס בע"ממטרותרבעון 20211
                  4,431                                      07.80.02.564,431הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבמחברותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.534,423הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאקוקה מוטי / מירב גלי ים אכזיביום עיון יחידות תיעוד מבצעירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.564,423הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמטעמי שמוליק בע"מיום עיון משקים חרדיםרבעון 20211
                  4,417                                      07.80.02.094,417מש/ מכרז שב"סתריסי רפיהחלפת דלת קיימת כתוצאה מבלאי בכניסה למשלט במצודת ארבעון 20211
                  4,413                                      07.80.02.564,413הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרותם און ו/או נפךרצף הפיתוח מחוז מרכז - סדנת אאוטדוררבעון 20211
                     -                                      07.80.02.564,410מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימיים מחוז מרכזרבעון 20211
                  4,402                                      07.80.02.574,402מפ/ מכרז פומבימק הנדסה ובניין בע"מהחלפת דלת קיימת שאינה תקינה משרד קברבעון 20211
                  4,335                                      07.80.02.574,400מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)הדפסת קאפות לשכת ממ"זרבעון 20211
                  4,399                                      07.80.02.094,400מש/ מכרז שב"סתריסי רפיהספקה והתקנת חלונות אלומיניום תחזוקה שוטפתרבעון 20211
                  4,388                                      07.80.02.564,388הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מתעודות מנוי למתנדבי אוח"ירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.574,388הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקונוס תדמית ותקשורת בע"מהדפסת פולדורים - מרחב שרוןרבעון 20211
                  4,388                                      07.80.02.564,388הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפ.א.ב. ייצור וייבואתותביםרבעון 20211
                  4,382                                      07.80.02.574,382מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמהרבעון 20211
                  4,359                                      07.80.02.564,359הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמערכות בטיחות ג.י בע"מציוד בטיחות כללירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.574,350מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20211
                  4,182                                      07.80.02.294,327הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית חב"ד נווה יעקברכש מצות שמורותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.574,300מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20211
                  4,259                                      07.80.02.574,259הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבנשטיין דבורה סוזנהיעוץ והדרכה  בשפה האנגלית רבעון 20211
                  4,212                                      07.80.02.534,212הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמישל שטיין טיר בע"מהכשרהרבעון 20211
                  4,212                                      07.80.02.564,212הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטמבור - סייקלין בע"מתחזוקת מכונות לניקוי כלי תקיפהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.564,212הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןח.ב.א. סוכנויות בע"ממכלול לירי צבערבעון 20211
                     -                                      07.80.02.534,212הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטבת בריאות וגהותניטור סביבתירבעון 20211
                  4,200                                      07.80.02.574,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןביבו עבודות עץתשורות ממז מרכז ליחידותרבעון 20211
                  4,200                                      07.80.02.294,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמרכז לחינוך וחברה לודפעילותרבעון 20211
                  4,133                                      07.80.02.094,141מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלעב' חשמל עבור חיבור בוטקה תרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.294,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדיאלוג יעוץ ארגוני, מחקרסדנארבעון 20211
                  3,510                                      07.80.02.564,095מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגליפינוי מכולה של רובוטיםרבעון 20211
                     -                                      52.50.01.204,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזוהר הנדסה ומיזוג אוירהתקנת מנוע ולהבים למאוורררבעון 20211
                  4,095                                      07.80.02.534,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג. צ שדות ישראל בע"מסדנת גיבוש חניכי עתודה פיקודיתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.564,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברטל עפרהרצאהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.574,081הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטרקלין חשמלמכונות כביסה לסדנאות.רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.514,077מפ/ מכרז פומבילהבות שרותים בע"מעב' שיפוץ מערכות גילוי וכיבוי אשרבעון 20211
                  4,072                                      07.80.02.564,031אא/ אישור אוצרSAFE BOATS INTERNATIONAL LLCעבודות התקנה ספינותרבעון 20211
                  4,022                                      07.80.02.564,022הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסימה מירוםסדנא יום עיון משקים קהילת יוצאי אתיופיהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.574,001מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"מפרוייקט שחקים ברמה הארציתרבעון 20211
                  4,000                                      07.80.02.574,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן מידד אור שלטיםתשורות עבור מחוז חוףרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.574,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפאנתום בע"מסדנא שחקים - מוביל איציק בנבנישתירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.134,000מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כ"ררבעון 20211
                     -                                      07.80.02.094,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית תל אביב יפו ארנונהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.514,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהעתקות עבור דמ"ש רמלהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.563,978מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתחזוקהרבעון 20211
                  3,261                                      07.80.02.563,978הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצ'מפיון מוטורס בע"מ בדיקת רכב לאחר ת"דרבעון 20211
                  3,966                                      07.80.02.573,966הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשמש עמית ו/או טל טליה ALLMART פתרוסוללת פאור בנק 2021רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.573,931מפ/ מכרז פומבילוניטק מוצרי פרסוםמחברות לקורס תקציברבעון 20211
                  3,870                                      07.80.02.573,870הכ / התחייבות כספיתענבל חברה לביטוח בע"מקורס דיני מכרזים מטעם חשכרבעון 20211
                  3,861                                      07.80.02.963,861הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהדסה מדיקל בע"מבדיקות קורונה ומתן דרכון ירוקרבעון 20211
                  3,861                                      07.80.02.533,861הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקונוס תדמית ותקשורת בע"מהדפסת חוברות לקורס כטבמרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.293,861הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג. צ שדות ישראל בע"מסדנאותרבעון 20211
                  3,861                                      07.80.02.573,861הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.שגיא הפקות דפוס בע"משוטף - חוברת סיכום שנה מחרבעון 20211



                  3,803                                      07.80.02.573,803מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדר אמ"שרבעון 20211
                  3,800                                      07.80.02.573,800מפ/ מכרז פומבימילמן דור ההמשך בע"מתשורהרבעון 20211
                  3,799                                      07.80.02.563,799הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחמד לחי מזון וציוד בעמציוד לפרשיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.533,791הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרונן אלדררצף הפיתוח מחוז מרכז - סדנת חונכים צעדים ראשוניםרבעון 20211
                  3,744                                      52.50.01.203,744מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"ממג"ב עטרות -מדידת וחישוב שטחים בין מבניםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.563,744הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מרכש תפעולי - מחזיק ושרוך לכרטיס כניסה ליחידהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.543,744הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרלשטיין שלמהפינוי וטהרה גופת שוטר נפטררבעון 20211
                  3,744                                      07.80.02.563,744הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסקיבה בע"מחומרים לקיבוע מטעני חבלהרבעון 20211
                  3,744                                      52.50.01.203,744מפ/ מכרז פומביגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"ממדידת דרך ביטחון היקפית  למתקן משמר איילוןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.293,744הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוקסברגר חיה ויהושוערכש הגדות של פסחרבעון 20211
                  3,720                                      07.80.02.573,720הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהארץ עיתון יומיעיתוןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.563,702הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאשדוד ים בע"מאפודות הצלה לשיטור הימירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.533,686הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוי יואב שירותי ייעוץ ניהולירצף הפיתוח מחוז מרכז - שאלוני רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.293,686מפ/ מכרז פומביאביר ספורט בע"מרכש ציוד כושר למרפאת פיזיוטרפיהרבעון 20211
                  3,686                                      07.80.02.043,686מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלה לפסחרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.293,627הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"ממחברתרבעון 20211
                  3,627                                      07.80.02.293,627הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמדפיסים בע"מרכש פולדריםרבעון 20211
                  2,550                                      07.80.02.573,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאטרקציות גרילהסדנא נערי מילה פיינטבול 06.04.21רבעון 20211
                  3,600                                      07.80.02.533,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוריא איתמרסרטוןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.563,588הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדיירקט ישראלייןצייני לייזררבעון 20211
                     -                                      07.80.02.563,580הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהבולשת פתרונות חכמים בע"מהחלפת מצלמות תקולות ללקוח סמוירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.093,517הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהגינון תחנת שכונותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.093,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן יורם /אילנההדברהרבעון 20211
                     -                                      52.50.01.203,510מפ/ מכרז פומביגולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכליםאישור יועץ נגישות לחלביה- מחוז שרבעון 20211
                  3,510                                      07.80.02.573,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקשריםעבודת מנוף והתקנהרבעון 20211
                  3,510                                      07.80.02.293,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשמעון אמסלםהרצאהרבעון 20211
                  3,510                                      07.80.02.533,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתאריקה זוהר ייצוג בע"מקריינות לסרטונים- אטו"ברבעון 20211
                  3,510                                      07.80.02.573,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרום אפ.גי.פי. יבוא ושיתיקון  תורן בניין פיקוד מכללה לאומית לשוטריםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.703,510מס/ מכרז סגורמארש ישראל בע"מפוליסת ביטוחרבעון 20211
                  3,510                                      07.80.02.563,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית לינורהרצאהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.293,510מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"מהיסעיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.563,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי אביהספוגיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.563,510מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקות לקסדת פרשיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.573,504מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"משירות עבור מכשירי תמי 4רבעון 20211
                  3,500                                      07.80.02.563,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןס.ד מנעוליםתיקון דלת לאחר פריצהרבעון 20211
                  3,303                                      07.80.02.093,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית יקנעם עיליתארנונהרבעון 20211
                  3,500                                      07.80.02.563,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןציר הסעות ותיורשירותי מנוףרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.043,500מפ/ מכרז פומבידלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מחנויות נוחותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.093,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמינות ובטחון בע"מעבודות פרזולרבעון 20211
                  3,481                                      07.80.02.573,481מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מציוד לחניך פרוייקט שחקים ברמה הארציתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.293,475הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבר נחום יוסףסופרויז'ן ליועץ מקצועירבעון 20211
                  3,452                                      07.80.02.573,452הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלי כהן הדברות בע"מהתקנת רשת להרחקת יונים - רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.533,452הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרונן אלדרהכשרת חניכיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.533,440הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןראשס ט.ב שרותי מצלמה בע"מסרטוןרבעון 20211
                  3,437                                      07.80.02.093,437מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקההחלפת כלי עבודה שאינם תקינים בכלים חדשים בבהרבעון 20211
                  3,406                                      07.80.02.563,406הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגני קדם בע"מגינון ותחזוקהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.293,405מח/ מכרז חשכ"לא.ד. מירז תעשיות בע"מכסאות לפינת המתנה- מחלקת חינוךרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.093,399מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלטיפול בגדר בטיחות שעומדת לקרוס משטרת חולוןרבעון 20211
                  3,393                                      07.80.02.573,393הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפילבומקררים מרחב שפלהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.293,381הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרון גור טכנולוגיות ניהלסופרויז'ן ליועץ ארגונירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.293,381הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמי אילוןסדנא יוץ אירגוני סופרויז'ןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.293,381הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסימה מירוםהדרכה מקצועיתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.293,381הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשירת מאירסדנהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.293,381הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןליאורה בר נתןשירותי יעוץרבעון 20211
                  3,197                                      52.50.01.203,368מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20211
                  3,325                                      07.80.02.563,325מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20211
                  3,300                                      07.80.02.573,300הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטינה פולקשי ממ"ז יוצא ליחידותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.043,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדיספליי בעמקולביםרבעון 20211
                  3,276                                      07.80.02.573,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"ממארז לציוד אלק'רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.563,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהרכש מחסן למז"פ תחנת שכונותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.563,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מדגליםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.133,267מפ/ מכרז פומביגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מצת"חרבעון 20211
                  3,264                                      07.80.02.563,264מפ/ מכרז פומביכספות חצורכספת - ימ"ר מחוז חוףרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.563,218הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאשר איל - טמבור הצומתשכפול מפתחותרבעון 20211
                  3,217                                      07.80.02.563,218מפ/ מכרז פומביע.ר.ד הובלותהובלה ימת"א חיפהרבעון 20211
                  3,206                                      52.50.01.203,206פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלאגרת תשלום עבור ניתוק מבנים מחשמל במסגרת היתר להרירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.533,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעתיד רשת מכללות טכנולוגיות בע"מקורס לטיפול ברכב היברידי רמה רבעון 20211
                  3,032                                      52.50.01.203,192מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20211
                  3,031                                      52.50.01.203,192מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20211
                  3,031                                      52.50.01.203,192מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20211
                  3,180                                      07.80.02.133,180מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקההחלפת שואבי אבק לרכביםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.563,173פו/ פטור ועדהPOLITIEמנוי שנתי למאגר EDISONרבעון 20211
                  3,159                                      07.80.02.293,159מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתגי זיהוי לתיקי פורשיםרבעון 20211
                  3,159                                      07.80.02.563,159הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדודי סוכניותמייבש מקצועי לכלברבעון 20211
                     -                                      07.80.02.563,159מפ/ מכרז פומביקלמן ברמן בע"מדגלי משטרה לשיטור הימירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.573,159מח/ מכרז חשכ"לשטראוס מים בע"ממי חם/קררבעון 20211
                  3,159                                      07.80.02.563,159הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשבא-יםהתמחות מפעיל  מדחס צלילהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.563,147הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מלוחית רישוירבעון 20211
                  3,143                                      07.80.02.093,143מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתחזוקת שערים מחוז צפוןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.093,130מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן תקול חדר תקשרות רמלהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.293,110הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלון קירשברג-מצוק טיולי אופנייםסדנארבעון 20211
                  1,500                                      07.80.02.563,100פו/ פטור ועדה גרר חכמת עלי יאמיןשירותי גרירה בשטחי ABרבעון 20211
                  3,089                                      07.80.02.563,089מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מדוחסים למחשביםרבעון 20211
                  3,000                                      07.80.02.563,060הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאינטרפלורה ישראל בע"מגלגלי אבלרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.563,042מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מבדיקת בודק מוסמך לגנרטור תחזוקה שוטפתרבעון 20211
                  3,042                                      07.80.02.533,042הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעמר דוד - מקררי איכות דודמקרר למלר"ת י-םרבעון 20211
                  3,033                                      07.80.02.963,033הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכון התקנים הישראליבדיקת מעבדה מכון התקניםרבעון 20211
                  3,020                                      07.80.02.563,020הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון מצלמהרבעון 20211
                  3,001                                      07.80.02.573,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרינט טקשקית נייר מילה ברמה הארציתרבעון 20211
                  2,212                                      52.50.01.203,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20211
                  2,212                                      52.50.01.203,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20211
                  2,212                                      52.50.01.203,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20211
                  2,212                                      52.50.01.203,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20211



                  2,212                                      52.50.01.203,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20211
                  2,212                                      52.50.01.203,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"מרכש מסכים מקצועייםרבעון 20211
                  2,212                                      52.50.01.203,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20211
                  2,226                                      52.50.01.203,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20211
                  2,226                                      52.50.01.203,000מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמלכה סמואל-עריכת סרטוניםעדכון סרטון תדמיתרבעון 20211
                  3,000                                      07.80.02.093,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטכנו רוני בע"מתיקון כלי עבודה שהושבתו במגרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.093,000מש/ מכרז שב"סארזים מערכות צנרת בע"משירותי שאיבות ביוב מחוז ש"רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.533,000מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווחיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחסון יחזקאל יעקב - דפוס תכלתשירותי הדפסהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.533,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהחברה העירונית "גוונים אריאל" בע"מסדנהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.533,000מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווחיםרבעון 20211
                  3,000                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשחר איילהרצאהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.043,000מפ/ מכרז פומביספרינט מוטורס בע"מחנויות נוחותרבעון 20211
                  3,000                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןד"ר יאלי הששהרצאה בקקצרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרסטה 4 יו בע"מיצור מארז ייעודי למצלמהרבעון 20211
                  3,000                                      07.80.02.093,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגואטה ציון חומרי בנייןהחלפת צנרת למזגנים בבסיסי עוטף ירושליםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.573,000מנ/ מנהל הרכשאגד הסעים בע"מפרוייקט מילה ברמה הארציתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.573,000מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"מהסעים מילה ברמה הארציתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.573,000מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מהסעים מילה ברמה הארציתרבעון 20211
                  3,000                                      07.80.02.133,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנקו יוני - אביזרי רכב גבעת זאבשטיפהרבעון 20211
                  3,000                                      07.80.02.573,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.553,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"מתחזוקת מדפסותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.133,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיי.סי.טי. מעבדות שמנים 1995 בע"מבדיקת איכות השמניםרבעון 20211
                  3,000                                      07.80.02.093,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדני גינון /נייזלר דניאלעבודות גינוןרבעון 20211
                  3,000                                      07.80.02.563,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלחוט יםהחלפת בלאי ספק מתח למתקן הרמהרבעון 20211
                  2,998                                      07.80.02.532,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאודי קצמןהדפסת חוברות למפקד "שמעתי קולכםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.562,998הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןענק הבטיחות בע"ממד חום אוטומטי+ מעמד אלחלדרבעון 20211
                  2,995                                      07.80.02.572,995מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"מתשורהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,991הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוקסברגר חיה ויהושועתשורות לפורשים - מחוז חוףרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.292,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שיאירוח סדנאותרבעון 20211
                  2,984                                      07.80.02.562,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסי די פלוסעטיפות לדיסקים - את"ן 2021רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.562,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארועים בנצר - אגודה שיארוחות בוקר צהרייםרבעון 20211
                  2,964                                      07.80.02.132,964מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמדחסיםרבעון 20211
                  2,964                                      07.80.02.092,964מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן תקול בתחנת בית שמשרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.092,964מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן תקול תחנת טבריהרבעון 20211
                  2,960                                      07.80.02.572,960הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלטרא סיסטמס בע"משרותי שילוט יחידת מז"פרבעון 20211
                  2,950                                      07.80.02.562,950מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטייניםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.092,948הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקלרם יעקובוביץ בע"מתיקון שער תחנת מודיעין עיליתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.042,943מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתכלכלה ארוזיות פסחרבעון 20211
                  2,925                                      07.80.02.572,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשיא קופי מע"מצילום מסמכיםרבעון 20211
                  2,925                                      07.80.02.092,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפאר שלטים ומיתוג בע"מהחלפת שלטים הרוסים ודהויים במבנים וחדרים בבסיסי מגרבעון 20211
                  2,925                                      07.80.02.562,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאספרנסה כריסטינה מריאל פרחים ליולדתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחיים ולדרהרצאה בפורום מת"חיםרבעון 20211
                     585                                      07.80.02.092,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאסא אבלוי ישראל בע"משכפול מפתח לבית מעצררבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקבוצת לדעת בע''מהרצאה מפתחות להצלחהרבעון 20211
                  2,925                                      07.80.02.092,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנופים בנגב בע"מגיזום עציםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.532,925מפ/ מכרז פומביא.ע. אל-עם יזמות בע"ממטווח מתנדביםרבעון 20211
                  2,925                                      07.80.02.532,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמן איזישירותי חיבור וכתיבהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.292,924הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתפן יזמות בע''מפיתוח צוותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.532,920הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםסיוררבעון 20211
                  2,913                                      07.80.02.562,913הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזמיר בר לב בע"מ דפוס פרינטיבהדפסת גאנטרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.292,906הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשפיריות אחזקה בע"מהשתתפות בועדת דירוג מחקררבעון 20211
                  2,755                                      07.80.02.562,904מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקציוד עבור פעילות שוטפתרבעון 20211
                  2,902                                      07.80.02.562,902מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מציוד לבוחניםרבעון 20211
                  2,902                                      07.80.02.562,902מפ/ מכרז פומביאגם 2000כריכה לתעודות - את"ן 2021רבעון 20211
                  2,867                                      07.80.02.562,867הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס חן גבאי משההדפסת פולדרים מחלקת חירוםרבעון 20211
                  2,867                                      07.80.02.572,867הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדורנט טק בע"מתיק למחשב ניידרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,866הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מכוורת איחסון פלאפונים - קב"רבעון 20211
                  2,866                                      07.80.02.562,866הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מכוורתרבעון 20211
                  2,843                                      07.80.02.552,843הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבינת תקשורת מחשביםתחזוקת מערכת ORACLE SBCרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.532,837הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוסטרו חייםתפירת פאצים וסיכות הדרכה כטברבעון 20211
                     -                                      07.80.02.562,829מח/ מכרז חשכ"לגסטטנרטקמדפסותרבעון 20211
                  2,808                                      07.80.02.132,808מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעממיני בוסטרים לרכבי להברבעון 20211
                  2,808                                      07.80.02.562,808הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחברת מאזני שקל 2008 בע"ממשקל מעל 100 ק"ג לכלברבעון 20211
                  2,808                                      07.80.02.572,808מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממעביר KVM-IP לתקשורת IPרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,808הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנדב בן יהודהסדנארבעון 20211
                     -                                      07.80.02.092,808הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג'ט ליין תשתיות בע"מחיטוי מאגר מים יח' 33רבעון 20211
                  2,801                                      07.80.02.562,801הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוטופיה מרכז שירות בע"ממערכת מולטימדיה לרכברבעון 20211
                     -                                      52.50.01.202,750מח/ מכרז חשכ"לאוריקון בע"ממסכים מקצועייםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.292,750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמרים הפקת אירועים-גד ראובן ולירוןכיבודרבעון 20211
                  2,748                                      07.80.02.292,748הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנאומבורג ודרורי בע"משערותי הדפסה - קק"צ יעודי רבעון 20211
                  2,738                                      07.80.02.572,738מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסק קשיח 1Tרבעון 20211
                  2,738                                      07.80.02.562,738הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמגן אופטיק בעממשקפי מגןרבעון 20211
                  2,719                                      07.80.02.092,719מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלפינוי פסולת בית דגןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.532,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרבידים המרכז לחינוךתערוכה - מטה מחוז חוף + תחנת טירת כרמלרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,696הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלבוע מרבטיפול לרמד מניעת הטרדה מיניתרבעון 20211
                  2,691                                      07.80.02.292,691הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוסטרו חייםסיכהרבעון 20211
                  2,618                                      07.80.02.132,644מפ/ מכרז פומביגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מפחיות ריח לרכברבעון 20211
                  2,639                                      07.80.02.562,640מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20211
                  2,633                                      07.80.02.532,633הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מדגלולרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.562,633מפ/ מכרז פומביתעשיות בטיחות בע"מ JSHכספת גדולהרבעון 20211
                  2,633                                      07.80.02.572,633מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקמחברות ספירלהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.562,633הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמגן ארגמן מערכות בע"מרכש חלקי חילוף למטפי כיבוירבעון 20211
                  2,602                                      07.80.02.562,602הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוסקר אלקטרוצילוםמטען לממל"זרבעון 20211
                  2,600                                      07.80.02.572,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוצר 2000כסאותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.292,597הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשמואל קרןהשתתפות בועדת דירוג מחקררבעון 20211
                  2,574                                      07.80.02.562,574הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןויסנס טכנולוגיות בע"מתיקון מצלמהרבעון 20211
                  2,574                                      07.80.02.562,574הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהנייר טקוציאנובעמדיסקים לבוחנים את"ן 2021רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,574הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסר מוצרי פרסוםספרי תהיליםרבעון 20211
                  2,569                                      07.80.02.132,569מפ/ מכרז פומביא.ד. גרינשטיין בע"ממטליות לרכבים לכלל המחוזרבעון 20211
                  2,550                                      07.80.02.572,550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהומזכריםרבעון 20211
                  2,548                                      07.80.02.572,548מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אוררכש ספר "ההיטוריה של המחררבעון 20211



                  2,527                                      07.80.02.562,527הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מערכת הדרכהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.132,527מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמצת"חרבעון 20211
                     -                                      52.50.01.202,527מפ/ מכרז פומביביזונסקי מאירמרחב עמקים היתר מבנה משרדיםרבעון 20211
                  2,500                                      07.80.02.572,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמיכל גרוסהפקת 4 סיפורים אישייםרבעון 20211
                  2,500                                      07.80.02.572,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוסי רוזנבוים יחסי ציבורהרצאה בנושא חרדיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרטורנו ע.ר.סדנא נערי מילה כפר יונהרבעון 20211
                  2,500                                      07.80.02.572,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוסי רוזנבוים יחסי ציבורהרצאה בנושא חרדיםרבעון 20211
                  2,500                                      07.80.02.572,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנועם - נוער מתגברהרצאה בנושא חרדיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.532,500מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחיןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,499מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20211
                  2,498                                      07.80.02.092,498הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשתלת סלונר בע"מהחלפת פרחים שנהרסוכחלק מאחזקה שוטפת של הבסיסי רבעון 20211
                  2,498                                      07.80.02.042,498הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקליבנר עמיחי בע"משקיות ניילוןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.562,486הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטרקטורים וציוד בע"מ בדיקת רכב לאחר ת"דרבעון 20211
                  2,475                                      07.80.02.562,475מפ/ מכרז פומביארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"מספוגים למארזיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.562,475הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתיק קו עיצובים בע"מרכש שלוקריםרבעון 20211
                  2,457                                      07.80.02.572,457מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.292,457הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחומוס אליהו אשתאולסדנארבעון 20211
                  2,457                                      07.80.02.572,457הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןציפור הנפש אומנות ישראלית בע"מתשורות - מחוז חוףרבעון 20211
                  2,450                                      07.80.02.542,450הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאביבה אפל רוזנטלסדנא לק' ווחהרבעון 20211
                  2,440                                      07.80.02.562,440הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון מצלמהרבעון 20211
                  2,434                                      07.80.02.572,434מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מכונן קשיח פנימירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.532,422הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרומן - רמת גן (1998) בע"מחליפת שרד - נגן תזמורתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבראון רןסדנא נערות מילה טלמוןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.562,399מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסהרבעון 20211
                  2,399                                      07.80.02.572,399מש/ מכרז שב"סמצג בע"מרכש מגרסה - החלפת בלאירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,387מפ/ מכרז פומבימילמן דור ההמשך בע"ממגיני הוקרהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.562,382פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מקודנים משלט מחוז שירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,369מפ/ מכרז פומביתעשיות בטיחות בע"מ JSHכספותרבעון 20211
                  2,369                                      07.80.02.572,369מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתשורהרבעון 20211
                  2,305                                      07.80.02.562,340מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שילוט וקאפותרבעון 20211
                  2,340                                      07.80.02.562,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרגאי דגלים וסמלים_בעמשרשרת דגלים לחילופי ממ"זרבעון 20211
                  2,340                                      07.80.02.532,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרסקיו 1ייעוץ והדרכה לטג"חרבעון 20211
                  2,340                                      07.80.02.572,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקיבוץ רמת יוחנןסדנא נערות מילה חשמונאיםרבעון 20211
                  2,340                                      07.80.02.572,340מפ/ מכרז פומביקלמן ברמן בע"מדגליםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.562,331הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאילקס ביוטק בע"מכימיקל דנארבעון 20211
                  2,327                                      07.80.02.562,327הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.חי.גרפ אדים בע"מהחלפת כיסאותרבעון 20211
                  2,322                                      07.80.02.092,322מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקההחלפת סולם לא תקין בבסיס בהרבעון 20211
                  2,321                                      07.80.02.562,321מפ/ מכרז פומביגטר גרופ בע"מסוללותרבעון 20211
                  2,320                                      07.80.02.562,320הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאטלנטיס מרין בעמ מפסק בורר מצברים לשיטור הימירבעון 20211
                  1,895                                      07.80.02.562,317הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשירטרוניקס בע"מתאורת שולחנות חוקררבעון 20211
                  2,317                                      07.80.02.532,317הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס ראשון עמאר שמעון בע"מחוברות להדרכה - את"ן 2021רבעון 20211
                  2,300                                      07.80.02.612,300הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיונינה מוסקטמיתוג חפ"ק משאיתרבעון 20211
                  2,281                                      07.80.02.292,282הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרף ד.ס. הדפסות משיהדפסת אגרות לפורשיםרבעון 20211
                  2,282                                      07.80.02.562,282הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזאוס אביב בע"מתיק שטח לניידתרבעון 20211
                  2,281                                      07.80.02.612,281הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"ממתקן מספרים מתחלפיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.562,280הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרחמים מאיר- סאני אלקטריקמקרריםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.272,279פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"ממגב איילרבעון 20211
                  2,271                                      07.80.02.572,271הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבורג המפרץ בע"מכירה + אפנס + מיכל גז תכנית ברקרבעון 20211
                  2,250                                      07.80.02.092,250הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. סבח אילת בע"מעבודות ביוב ושטיפת קווים בבסיס טאבה אילתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.292,230הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסטימצקי בע"מספריםרבעון 20211
                  2,223                                      07.80.02.562,223הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטשלטים שוניםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.562,223הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מזרוע שולחנית דו מפרקיתרבעון 20211
                  2,223                                      07.80.02.562,223הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלאון מאווררים ושואבים בע"ממצנןרבעון 20211
                  2,223                                      07.80.02.572,223מפ/ מכרז פומביואהבת ניהול בע"מתשורותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.292,220הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשמואל ציטריןהשתתפות בועדת דירוג מחקררבעון 20211
                  1,896                                      07.80.02.092,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעיריית מודיעין עיליתארנונהרבעון 20211
                  2,200                                      07.80.02.562,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלקטרו סליל בע"מממיר מתחרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,200מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש מכשירים סלולריים עבור חטרבעון 20211
                  2,200                                      07.80.02.092,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסטייל עיצוביםעבודת חפירה בגן נר לצורך החלפת קו חשמל שנקרע באדמהרבעון 20211
                  2,200                                      07.80.02.572,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרפוס פרינטהפקת תמונותרבעון 20211
                  2,200                                      07.80.02.562,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחזיזה שמעון עבודות מתכתתיקון ריתוך בספינה שיטור ימי בסיס כנרתרבעון 20211
                  2,135                                      07.80.02.572,135מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסקים קשיחיםרבעון 20211
                  2,135                                      07.80.02.562,135מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מרכש לצורך סיוע חקירתירבעון 20211
                  2,120                                      07.80.02.562,120מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקהדפסת פוגים לטקס חילופי ממרבעון 20211
                  2,106                                      07.80.02.532,106הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבריאות וגיהות תעסוקתית בע"מבדיקת קרינה תביעות נגברבעון 20211
                  2,106                                      07.80.02.572,106הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"מהדפסה על פרספקסרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.092,106הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעופר שערים אוטומטיים בע"מהחלפת מודם סלולררבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,106הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבריח סדן תעשיית כספות ומיגון בע"מפריצה והשמשת כספתרבעון 20211
                  2,106                                      07.80.02.532,106הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמגן אופטיק בעמרכש אטמי אוזנייםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.292,100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשוט פתרונות בע"ממטרותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,080מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקציוד עבור פעילות שוטפתרבעון 20211
                  2,058                                      07.80.02.562,058מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"ממזגןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.092,058מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מאספקה והתקנת מזגן דר קרפרבעון 20211
                     -                                      52.50.01.202,050מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20211
                  2,048                                      07.80.02.562,048מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מציוד לבוחניםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,040הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסר מוצרי פרסוםתשורות בין משרדיותרבעון 20211
                  2,040                                      07.80.02.292,040הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאב - דןספריםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.092,001מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותיים כימייםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,000מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מאינטגרציה לציוד למולטימדיהרבעון 20211
                  2,000                                      07.80.02.272,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמפעל אלאתחאד לפחחהחלפת תעלה פח בעטרות בעקבות נזק למבנה רבעון 20211
                     522                                      07.80.02.562,000מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משירותי שיכרת כלי רכברבעון 20211
                  1,750                                      07.80.02.562,000פו/ פטור ועדהגרר ג'אסר טול כרםשירותי גרירה בשטחי ABרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.562,000פו/ פטור ועדהגרר אבו זינהשירותי גרירה בשטחי ABרבעון 20211
                     354                                      52.50.01.202,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות בכל הארץ תכנון שוטףרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.512,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסות חוות שרתים יהודאירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.092,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמישראגז בע"מאספקת גז לדירת מאבטחים של המפכרבעון 20211
                  2,000                                      07.80.02.572,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנועם - נוער מתגברהרצאה בקקצרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.292,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוסדות תשובה לישראלהרצאהרבעון 20211
                  2,000                                      07.80.02.532,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מזרי פרחיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,000מנ/ מנהל הרכשתור בוס שרות המטיילפרוייקט שחקים ברמה הארציתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,000מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מפרוייקט שחקים ברמה הארציתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,000מנ/ מנהל הרכשהסעות מוני סיטון בע"מפרוייקט שחקים ברמה הארציתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,000מנ/ מנהל הרכשאגד הסעים בע"מפרוייקט שחקים ברמה הארציתרבעון 20211



                     -                                      07.80.02.572,000מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מפרוייקט שחקים ברמה הארציתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,000מנ/ מנהל הרכשמאיה תור בע"מפרוייקט שחקים ברמה הארציתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.572,000מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההסעים שחקים ברמה הארציתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.291,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפליים אירועיםסדנארבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,989הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס הדר ערן - (כהן צמח ערן יציק)רכש כרטיסי ביקוררבעון 20211
                  1,797                                      07.80.02.531,983הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטוטנאורתחזוקת ציוד רפואירבעון 20211
                  1,977                                      07.80.02.291,977הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגיד'יס שיווק בע"מהחלפת בלאי - לוח כדורסל - רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.041,966מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןחניות מדים משטרהרבעון 20211
                  1,959                                      07.80.02.041,959מפ/ מכרז פומביפפה מישל 1999כלכלהרבעון 20211
                  1,955                                      07.80.02.561,955הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסולמות חגית (1990) בע"מרכש סולם ליח' בעל חייםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.531,950הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד-לעד בית העדותפעילות יום השואהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,950הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז הפרח דוד ויונתןזרי אבלרבעון 20211
                  1,942                                      07.80.02.571,942הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלינור אברג'להרצאה בקקצרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.571,942הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלהוזילל מהרן, סליםהרצאה בקקצרבעון 20211
                  1,931                                      07.80.02.091,931הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטשלטים שוניםרבעון 20211
                  1,930                                      07.80.02.561,931הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרסטה 4 יו בע"מהחלפת תורן תקולרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,878מפ/ מכרז פומבימילמן דור ההמשך בע"מסיכותרבעון 20211
                  1,872                                      07.80.02.571,872מפ/ מכרז פומביע.ר.ד הובלותהעברת כספת בתוך תחום תחנת יבנהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,872הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאם.ג'י.אם.(מיטל) יבוא ושיווק בע"מחגורות חילוץרבעון 20211
                  1,860                                      07.80.02.571,860מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלסיכת דשרבעון 20211
                  1,857                                      07.80.02.561,857מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןחומרי חשמל מתכליםרבעון 20211
                     993                                      07.80.02.561,803מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כ"ר אחמ מרכז 2021רבעון 20211
                     901                                      07.80.02.091,802הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאייל ריפסבדיקת בטיחות למעליות מחוז תרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.571,802מפ/ מכרז פומביאוסטרו חייםרכש שרוכי הדרכה - קורס קהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.291,799הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסטימצקי בע"מספררבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,790מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהציוד עזר מבצעי תחנת עכורבעון 20211
                  1,778                                      07.80.02.561,778הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מדיו למדפסת - מתנדבים מחוז מרכזרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,769פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מאבטחה למודיעין נמל חיפהרבעון 20211
                  1,795                                      07.80.02.561,767מפ/ מכרז פומבירינה תעשיות נעליים בע"מנעלי בטיחותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.291,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכון עדי דרייב בע"מהרצאהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.291,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעוזי רביקורס פו"מ  - מכללה לאומית לשוטריםרבעון 20211
                  1,755                                      07.80.02.561,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעינת סעדוןקורס והכשרה בנושא בטיחותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.571,755מפ/ מכרז פומביסבון של פעם תעשיותתשורות עבור חוליםרבעון 20211
                  1,755                                      07.80.02.561,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרדיאןבדיקת קרינהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.571,755מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקרכש פולדריםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוסקוביץ שושנההרצאה עבור אבטחהרבעון 20211
                  1,755                                      07.80.02.561,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןביו אינסטרומנט בעמתיקון כרטיס משקל - את"ן 2021רבעון 20211
                  1,755                                      07.80.02.961,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתרנוסטיקה בע"מבדיקת קורונה מהירהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.571,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספ-סמרט פרינט בע"מרכש טונריםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.571,749מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקקבלת דרגה והחלפת תפקידרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.091,748מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשכירת שירותים כימייםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.131,720מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםתיקון 3 גרניקיםרבעון 20211
                  1,713                                      07.80.02.091,713מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמהחלפת עיניות לשער במלמ"שרבעון 20211
                  1,697                                      07.80.02.561,697הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"ממזוודת חוקררבעון 20211
                  1,697                                      07.80.02.551,697הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןח.גירש תעשיות בע"מחפ"ק משאית-התק' והטמעתרבעון 20211
                  1,695                                      07.80.02.561,695מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהמברג אימפקטרבעון 20211
                  1,680                                      07.80.02.561,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלילוןמדבקות לסימון מצוגיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.531,676הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםהרצאהרבעון 20211
                  1,650                                      07.80.02.531,650הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםהדרכה מקווננת יופ עיון לציון יום השואה הבינלאומירבעון 20211
                  1,638                                      07.80.02.561,638הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרהב נועם שיווק לבניןמכולהרבעון 20211
                     802                                      07.80.02.131,630מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירות רכברבעון 20211
                  1,626                                      07.80.02.561,626הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזנדברג שלמהמכונת קרחרבעון 20211
                  1,615                                      07.80.02.091,615הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחרמון מעבדות בע"מכיול מד קרינה TM-192Dרבעון 20211
                  1,380                                      07.80.02.561,615הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכלמוביל בע"מ בדיקת רכב לאחר ת"דרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,603הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיונידרס תדמיתתיקיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.531,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםהרצאה בזום יום השואהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.531,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםקורס פו"מ  מנהיגות בשואה- רבעון 20211
                  1,600                                      07.80.02.561,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכניהחלפת מקרר תקול בשיטור ימירבעון 20211
                  1,600                                      07.80.02.561,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכניהחלפת מקרר תקול בבית כנסת מחוזירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.381,599מפ/ מכרז פומביא.טו.ם שרותי נקיון והחזקה בע"מניקיון בחירותרבעון 20211
                  1,597                                      07.80.02.571,597הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאספיר בע"מפירוק והרכבת וו גרירה - ממז מרכזרבעון 20211
                  1,580                                      07.80.02.561,580מפ/ מכרז פומביוידאוסטציוד לבוחניםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.091,570מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהתקנת מזגנים מחוז צפוןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.531,560הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוזיאון יד מרדכיסיוררבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,556מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.291,534הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרשות הטבע והגניםסיור ערכי קק"צ .רבעון 20211
                  1,521                                      07.80.02.291,521הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבן יוסף מהנדסיםבודק חשמלרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.531,521הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסיטרין סולושנס בע"מבדיקת בטיחות מכשיר אוטוקלברבעון 20211
                     468                                      07.80.02.571,521הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמשתלה של ויקטור בע"ממתן שי - עציצים לקבלת דרגותרבעון 20211
                  1,521                                      07.80.02.571,521הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהכיסוי ניילוןרבעון 20211
                  1,521                                      07.80.02.561,521הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.ר.ד אפרםנרתיק פולימרירבעון 20211
                     -                                      52.50.01.201,500מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"מהעתקות והדפסות תכניותרבעון 20211
                  1,473                                      07.80.02.091,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעירית יקנעם עילית ארנונהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלי אדלר הפעלות וסדנאותסדנא מקצועיתרבעון 20211
                  1,500                                      07.80.02.291,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאביחי הולנדרהרצאהרבעון 20211
                  1,500                                      07.80.02.571,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיבגני יאנובסיכום שנהרבעון 20211
                  1,500                                      07.80.02.561,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכפתור ופרח הפקות בע"מרכש מחברותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.131,499מפ/ מכרז פומביגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מתחזוקת רכבים - את"ן 2021רבעון 20211
                  1,498                                      07.80.02.091,498הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאייל ריפסבדיקת מעליות מחוז מרכז-תחזוקה שוטפתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.571,498הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטקטופ שיווק בע"מבידורית ניידתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.571,492מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדרים לשכת ממ"זרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.531,474הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסופרגום (1983) בעמרכש תותביםרבעון 20211
                  1,467                                      07.80.02.571,467הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהעציצים ופרחים יחידת מז"פ מחוזירבעון 20211
                  1,463                                      07.80.02.571,463הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מתיקון סורקרבעון 20211
                  1,462                                      07.80.02.291,463הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מתיקון סורקרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.531,463הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעוזי רביקורס פו"מ  - מכללה לאומית לשוטריםרבעון 20211
                  1,451                                      07.80.02.041,451מפ/ מכרז פומביפפה מישל 1999ערכות לחגרבעון 20211
                  1,451                                      07.80.02.041,451מפ/ מכרז פומביפפה מישל 1999סימנים לערב חג פסחרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,442הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהברקותמכונת הלחמה ושקיותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.091,439מש/ מכרז שב"סת.ד.ל בע"מהחלפת משאבת מים תקולה מזגן רבעון 20211
                  1,404                                      07.80.02.561,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארגזי נשיאה בעמארגז נשיאהרבעון 20211
                  1,404                                      07.80.02.561,404מש/ מכרז שב"ססנו פרופשיונל בע"מארז למתנ"א צפון - את"ן 2021רבעון 20211
                  1,404                                      07.80.02.571,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוטי דפוס צבעי הקשת בע"משירותי דפוסרבעון 20211



                     -                                      07.80.02.091,404מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהתקנת מזגן בתחנת הראל ופירוק והתקנהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.091,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג'ט ליין תשתיות בע"מחיטוי מיכל מים תחנת טייבהרבעון 20211
                  1,404                                      07.80.02.571,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוטי דפוס צבעי הקשת בע"מדפוסרבעון 20211
                  1,404                                      07.80.02.511,404מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מעב' שיפוץ פרויקט-מרחב דוד חבלהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאופק אורות בע"מתחזוקת מכשירי אופטיקרבעון 20211
                  1,404                                      07.80.02.561,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמעגל סגור בעמתיקים לחצובותרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,404מפ/ מכרז פומביתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון מכשירי כושררבעון 20211
                     -                                      07.80.02.291,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרית קרן דרוריקורס עומק יצירת סדנא - מחלקת תוהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.291,400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית איזי שפיראהרצאהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.571,387מפ/ מכרז פומבימילמן דור ההמשך בע"מתשורהרבעון 20211
                  1,334                                      07.80.02.041,334הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוהב ציון בע"ממדור ציודרבעון 20211
                  1,332                                      07.80.02.531,332הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדניאל ביוטק בע"מ.ציוד בדיקהרבעון 20211
                  1,316                                      07.80.02.561,316מפ/ מכרז פומביתעשיות בטיחות בע"מ JSHכספתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,316מפ/ מכרז פומביתעשיות בטיחות בע"מ JSHכספתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,316מפ/ מכרז פומביתעשיות בטיחות בע"מ JSHכספתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.571,300הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנוה מלכישועסדנא נערי מילה קדומים - חגי אקלררבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,300הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתומר חנו אחזקות בע"מכיבודרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.571,298הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנירומטל חב בעמתיקון מדיחרבעון 20211
                  1,292                                      07.80.02.561,292הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארבל שטראוס בע"מרכש קונוסים סימון כבישרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,288הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזהר דליה פרופשיונל ש.מ קיבוץ דליהתחזוקה שוטפת - סבון למניעת החלקהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,287מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)מדבקות ומגנטים לרכבים - מתנדבים מחוז מרכזרבעון 20211
                  1,287                                      07.80.02.561,287הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמושליון חמצן ירושליםמילוי הליוםרבעון 20211
                  1,285                                      07.80.02.571,285הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס השחף - בולנדי אליהושלטים לעגלה נגררתרבעון 20211
                  1,247                                      07.80.02.561,247הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון מצלמהרבעון 20211
                  1,240                                      07.80.02.571,240הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.מ.ש. מלונות בוטיק - מלון קדםיום עיון מקצועירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.511,229מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והרכבה מזגן תחנת שלםרבעון 20211
                  1,217                                      07.80.02.561,217הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוגל חברה לאלקטרוניקה בע"ממשקל סמים עבור תחנת באקהרבעון 20211
                  1,000                                      07.80.02.291,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאגודה ישראלית לפסיכומטריקההשתלמות מקצועיתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.531,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםהרצאה של יד ושם לרגל ציון יום השואה הבינלאומירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.531,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםפעילות מקוונת עבור יום השואה הבינלאומירבעון 20211
                     -                                      07.80.02.531,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםיום השואה  הבינלאומי - יד ושם רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.531,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםהרצאה בזום יום השוארה מרחב דןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.531,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםהרצאה יום השואה בזום מרחב יפתחרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.291,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמיכל לביאעריכת סרטוןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.531,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםפעילות מקוונת (יום השואה) - רבעון 20211
                  1,190                                      07.80.02.571,190הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.חי.גרפ אדים בע"מכיסארבעון 20211
                     919                                      07.80.02.091,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמוטי פרץחשמלרבעון 20211
                  1,170                                      07.80.02.291,170מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"מתשורה למצטייניםרבעון 20211
                     101                                      07.80.02.091,170מח/ מכרז חשכ"לק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"מפינוי פסולת קרטון אחת לשבוע במטבח מצודת אדומים ערבעון 20211
                     -                                      07.80.02.291,170הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרין פלייס בע"משכירת אולם וכיבוד עבור פיתוח צוותרבעון 20211
                  1,163                                      07.80.02.561,163הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס ירושלים חדשכרטיסי ביקוררבעון 20211
                  1,158                                      07.80.02.571,158הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרגאי דגלים וסמלים_בעמדגליםרבעון 20211
                  1,158                                      07.80.02.561,158הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשק פרחים סעדה בע"מתשורה עבור מרחב מנשהרבעון 20211
                  1,157                                      07.80.02.131,157מש/ מכרז שב"ססנו פרופשיונל בע"מאבקה ומרכך כביסה עבור מכונות כביסה קיימות שנמצאותרבעון 20211
                  1,147                                      07.80.02.091,147הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמינות ובטחון בע"מעבודות פרזול -פריצת פלדלת תיקון מנעולים לדלתרבעון 20211
                  1,135                                      07.80.02.571,135הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מתיקון מספרים מתחלפיםרבעון 20211
                  1,123                                      07.80.02.571,123מפ/ מכרז פומביאוהב ציון בע"ממיטות כוננותרבעון 20211
                  1,123                                      07.80.02.571,123מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,116הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןל.כ.בע"מכפפות לבוחנים - אתן 2021רבעון 20211
                  1,112                                      07.80.02.091,112מפ/ מכרז פומביג'ט ליין תשתיות בע"מתיקון משאבה בתחנת קריית שמונהרבעון 20211
                  1,112                                      07.80.02.611,112הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמרכז מרכבי נוע בעממנעול לנעילת תפוח עגלות חץרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.571,112מפ/ מכרז פומבידפוס מאסטר-בכרי נבילהחולצות לתכנית ברקרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.571,108מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"ממכשיר לסינון מים לשתיהרבעון 20211
                  1,100                                      07.80.02.571,100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"מתשורהרבעון 20211
                     987                                      52.50.01.201,099מח/ מכרז חשכ"לתים נטקוםמסך מגערבעון 20211
                     -                                      07.80.02.571,096מח/ מכרז חשכ"לא.א. מעיינות בע"מערכות שרות למתקני מיםרבעון 20211
                  1,088                                      07.80.02.041,088מפ/ מכרז פומביפפה מישל 1999ערכת סימני חג לפסח-מחוז צפוןרבעון 20211
                  1,085                                      07.80.02.561,085הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרומיכל בע"מכימיקליםרבעון 20211
                  1,053                                      07.80.02.131,053מפ/ מכרז פומביעוז בת גלים בע"מלתיקון מדחס מגרש הרוסים – רבעון 20211
                  1,053                                      07.80.02.561,053מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדררבעון 20211
                     -                                      07.80.02.131,053מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלטים לסדנאות המשטרהרבעון 20211
                     -                                      52.50.01.201,047מח/ מכרז חשכ"לבינת תקשורת מחשביםמסדרון מז"פ בנתיבותרבעון 20211
                  1,046                                      07.80.02.561,046הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאזני שביט בע"ממשקולותרבעון 20211
                  1,030                                      07.80.02.561,030הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהילוך שישי יפו בע"מ בדיקת רכב לאחר ת"דרבעון 20211
                     602                                      07.80.02.131,020מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירות רכברבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,020הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבלפונטה ארנון רכש שמן פרסותרבעון 20211
                  1,006                                      07.80.02.381,006הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהופמן שרהעריכה לשונית לפנקס כיס מועד רבעון 20211
                     -                                      07.80.02.571,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20211
                  1,000                                      07.80.02.091,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.ח. מירב מיגון בע"מתיקון דלת נשקייה מרחב יפתחרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.091,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסרור אילנית/שלמה מרכז הצבעשכפול מפתחות מחוז מרכזרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,000פו/ פטור ועדהגרר-אלאעתמאד שכםשירותי גרירה בשטחי ABרבעון 20211
                  1,000                                      07.80.02.561,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבסט-טולס בע"מחותך צינורותרבעון 20211
                  1,000                                      07.80.02.091,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחסאן רפאלתיקון פיצוץ כיבוי אש נעוריםרבעון 20211
                     898                                      07.80.02.091,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. קרית טבעון ארנונהרבעון 20211
                     840                                      07.80.02.031,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאיר סולם ועד בית ב"בועד ביתרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.571,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מפרחיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.091,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשק המיםאגרה מיםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.561,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמן הובלות "כתר"הובלהרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.571,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאורי גדס אילניסדנא נערות מילה טלמוןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.571,000מפ/ מכרז פומביניו ארט עיצוב (2002)שלטים מרחב שרוןרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.571,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןממתקי השלושה בע"משי למקבלי דרגות והצטיינותרבעון 20211
                  1,000                                      07.80.02.291,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאשר סדןהרצאה ערב מפקד קק"צ מתקדםרבעון 20211
                     -                                      07.80.02.291,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאייזיק שיפמן תמרהרצאהרבעון 20211
                     995                                         07.80.02.56995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמפרולייטכוונת השלכהרבעון 20211
                     995                                         07.80.02.56995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתעשיות בטיחות בע"מ JSHשירות תיקון כספת תחנת לודרבעון 20211
                     995                                         07.80.02.56995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מבדיקת ותיקוןרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.09995מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מהתקנות ותיקונים בתחנות מחוז צפון למזגניםרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.57995הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןצילומעתיק בעמתיקון מכונת צילום - ראשל"צרבעון 20211
                     994                                         07.80.02.53994הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאסולין קומפרסוריםתחזוקת ציוד רפואירבעון 20211
                     -                                         07.80.02.13964מפ/ מכרז פומביא.ד. גרינשטיין בע"מצת"חרבעון 20211
                     960                                         07.80.02.56960הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמגן דוד אדוםדמי  חבר עבור חובשי המשרד לשנת רבעון 20211
                     -                                         07.80.02.57956הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקרר - קבטיה מחוז מרכזרבעון 20211
                     955                                         07.80.02.57955מפ/ מכרז פומביאורגון מעצב החלונות בע"מוילון עבור משלט כליאהרבעון 20211



                     957                                         07.80.02.56953פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מפרוק תחנת כפר יאסיףרבעון 20211
                     948                                         07.80.02.57948הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מפירוק והרכבה מספרי רכב ממרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.57948הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ח.י דיגיטל שיווק ומסמקררים מרחב שרוןרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.56936הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבי סי סי תחזוקה שוטפת של גנרטוריםרבעון 20211
                     930                                         07.80.02.56930מפ/ מכרז פומביתעשיות בטיחות בע"מ JSHכספת - תחנת רחובותרבעון 20211
                     930                                         07.80.02.57930הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מכונן קשיח פנימירבעון 20211
                     -                                         07.80.02.53927הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםהרצאה בזום יום השואה מרחב איילוןרבעון 20211
                     900                                         07.80.02.57900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגי-אר רעיונות - אלקסיה שלימביץ בטשתשורת פרידה  ס' ר' אה"ד בתי ספרף שלוחות אהרבעון 20211
                     900                                         07.80.02.57900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.א.ש קפה ואירועים בע"מיום ערכים - מדור הוצאותרבעון 20211
                     900                                         07.80.02.09900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבו מוך גמילעבודות גינון+עדניות ועצי פרי במטה מגרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.56892מפ/ מכרז פומבימילמן דור ההמשך בע"מתשורהרבעון 20211
                     885                                         07.80.02.56885מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסק קשיח "SATA3 4TB 3.5רבעון 20211
                     878                                         07.80.02.57878הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מלוחיות מתחלפותרבעון 20211
                     878                                         07.80.02.56878מפ/ מכרז פומביקלמן ברמן בע"מדגלי לאוםרבעון 20211
                     878                                         07.80.02.57878הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוהב ציון בע"מהחלפת בלאי - מיטות למשל"רבעון 20211
                     -                                         07.80.02.57878הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספ-סמרט פרינט בע"מרכש טונרים לתחנת תא"צרבעון 20211
                     854                                         07.80.02.57854הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשרגאי דגלים וסמלים_בעמדגלים לחד"ן יחב"מ ולמשרדה של ררבעון 20211
                     842                                         07.80.02.13842מפ/ מכרז פומביאוניברסל פרטס בעמצת"חרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.56840הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדסקל רפאלמגנטיםרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.56840מפ/ מכרז פומביליאון אלקטרוניקהרכיבי אלקטרנוקיהרבעון 20211
                     819                                         07.80.02.57819הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהסועדארוחהרבעון 20211
                     818                                         07.80.02.56818הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאיי.אס.פי פיטנסתיקון מסלול ריצהרבעון 20211
                     814                                         07.80.02.57814הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוליטק ש.ב.א. בע"מטונרים מיוחדים למדפסת אתרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.55803מפ/ מכרז פומביהוט מערכות תקשורת בע"מ-אילתשרות טלויזיה בכבלים 2021רבעון 20211
                     800                                         07.80.02.56800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס שלומי בע"משירות הדפסה עבור מחוז חוף אגרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.56800מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כ"ר אחמ מרכזרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.53800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית לוחמי הגטאותהדרכהרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.09798מפ/ מכרז פומבימרזבית פלסטיקהרכישת מסור אנכי אלקרבעון 20211
                     730                                         07.80.02.13796מפ/ מכרז פומביגל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מכבלי התנעה וריחנים לרכבי להברבעון 20211
                     -                                         07.80.02.56796הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס שלומי בע"משירות הדפסה עבור מחוז חוףרבעון 20211
                     398                                         07.80.02.57796מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסהרבעון 20211
                     796                                         07.80.02.56796מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון 2 מגרסותרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.56796מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסהרבעון 20211
                     796                                         07.80.02.29796מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתחזוקהרבעון 20211
                     398                                         07.80.02.56796מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסות - ימר מרכז+פ"רבעון 20211
                     795                                         07.80.02.56795הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמטרו גרר בע"מגרירה ואחסנה רכב- ת.נוף הגלילרבעון 20211
                     761                                         07.80.02.57761הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן מידד אור שלטיםשירות הדפסה עבור מחוז חוףרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.56750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטריפל אס פוריו בע"מכבל LIGHTNING/MICRO-USB USBרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.57750מפ/ מכרז פומבימלאכת חושבבתי מזוזה ליחידות מחוז מרכזרבעון 20211
                     -                                         52.50.01.20750הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןארגון הממונים על הבטיחות והגיהות ביהדרכה וחברות ארגון הממוניםרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.56737הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמילי ייבוא - אורי נעיםתיקון סולםרבעון 20211
                     727                                         07.80.02.57727מפ/ מכרז פומביאוסקר אלקטרוצילוםמירופוןרבעון 20211
                     720                                         07.80.02.29720הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןספרותק  תרבות ישראליתרכש ספרות קק"צ יעודי- הכשרת קצינים רבעון 20211
                     716                                         07.80.02.57716מש/ מכרז שב"סמצג בע"ממגרסה לגף חצריםרבעון 20211
                     714                                         07.80.02.04714מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מכרטיס מגנטירבעון 20211
                     351                                         07.80.02.09702הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבטיחות והנדסה - יעקוביאןבדיקת בטיחות שנתית למעלית בית חורוןרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.57702הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמונו טק בע"מבדיקת קרינת חשמלרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.09702מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והתקנת מזגן עמדת מאבטחים יחרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.29702הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיעלת חן קד"מ בע"מעיצוב גרפי לשי מפכ"ל לפורשיםרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.09702מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והרכבה מזגן חדר תקשורת אלעדרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.56702הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאולפני אסף בע"מזגגותרבעון 20211
                     702                                         07.80.02.57702הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאפיית שיפון פלוסכיבודרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.51700מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסות ת. רבעון 20211
                     700                                         07.80.02.57700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכניהחלפץ מקרר תקולרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.29700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפארק אריאל שרון בע"מכנס מקצועירבעון 20211
                     700                                         07.80.02.56700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכניהחלפת מקרר תקולרבעון 20211
                     697                                         07.80.02.56697מפ/ מכרז פומביקלמן ברמן בע"מהחלפת דגלים בלאי תחנת בני ברקרבעון 20211
                     690                                         07.80.02.13690הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאסטר קליןניקוי ריפודרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.56684הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיעיל נוע סוכנויות בעמשקיות אנטי סטטירבעון 20211
                     655                                         07.80.02.57655הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאודי קצמןעיצוב אלבוםרבעון 20211
                     644                                         07.80.02.57644הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטתמונותרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.57640מח/ מכרז חשכ"לחברת פרטנר תקשורת בע"מרכש מכשירים סלולריים עבור חטרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.53635הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםפעילות יום השואהרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.56632הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןוורקרחולצות לבקרותרבעון 20211
                     632                                         07.80.02.29632הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתומר ספורט -טק אילניה בע"מתיקון כבל קרוס בחדר כושר מחוזירבעון 20211
                     401                                         07.80.02.13620מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירות רכברבעון 20211
                     620                                         07.80.02.56620הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.גנה מסחר והשקעות בע"מתיקון מכשיר אוטם בחוםרבעון 20211
                     600                                         07.80.02.56600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלקטרו סליל בע"מסוללהרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.61600מפ/ מכרז פומביא.א. יבוא ושיווק בע"משוטף דיגומים - השלמה להזמנה רבעון 20211
                     -                                         07.80.02.57590מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מדיסק און קירבעון 20211
                     585                                         07.80.02.57585הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטהחלפת שלטרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.09585הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ש ירושלמי בע"מתיקון משאבה טבולה מטא"ר רמלהרבעון 20211
                     585                                         07.80.02.53585הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהאוזן השלישית קולנוע בע"מיום האישהרבעון 20211
                     580                                         07.80.02.04580מפ/ מכרז פומביפפה מישל 1999כלכלת חג פסחרבעון 20211
                     580                                         07.80.02.56580הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטוב יעקב דיגיטל ודיאו סנטקתיקון מצלמהרבעון 20211
                     564                                         07.80.02.53564הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמגזין אפיקמינוי למגזין "אפוק" מח' חינוך רבעון 20211
                     550                                         07.80.02.09550מש/ מכרז שב"סתריסי רפיהחלפת צירי אלומיניום בחלונות לא תקינים בבסיסי מגרבעון 20211
                     527                                         07.80.02.09527מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון שער קונזולי תחנת פתח תקווהרבעון 20211
                     525                                         07.80.02.56525מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםמצלמה עבור מתפארבעון 20211
                     -                                         52.50.01.20512מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20211
                     -                                         52.50.01.20512מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20211
                     -                                         52.50.01.20512מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20211
                     -                                         52.50.01.20512מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20211
                     -                                         52.50.01.20512מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20211
                     -                                         52.50.01.20512מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20211
                     -                                         52.50.01.20512מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20211
                     -                                         52.50.01.20512מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20211
                     508                                         07.80.02.04508מפ/ מכרז פומביפפה מישל 1999הזמנת ערכות לליל הסדר מחוז מרכזרבעון 20211
                     503                                         07.80.02.09503מפ/ מכרז פומביאוויקס בע"מבודק קולטי אוויררבעון 20211
                     -                                         07.80.02.38501מפ/ מכרז פומביא.א.א. אבירם בע"מניקיון בחירותרבעון 20211
                     500                                         07.80.02.09500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטהחלפת שלטים דהויים במתחם הדרכה במגרבעון 20211
                     500                                         07.80.02.56500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבא קל אופיס בע"משילוט יחידת פרשיםרבעון 20211
                     500                                         07.80.02.57500מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משובררבעון 20211



                     -                                         07.80.02.57491מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקגלויותרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.13491מפ/ מכרז פומביל.כ.בע"מרצועת קשירהרבעון 20211
                     468                                         07.80.02.56468הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאס.איי.אס. מערכות לימודרכיבי אלקטרנוקיהרבעון 20211
                     468                                         07.80.02.57468הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטשירותי הדפסהרבעון 20211
                     468                                         07.80.02.56468הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוני טכנאי שרות ותיקונים לציוד כושרתיקון הליכון כלבים-מכללהרבעון 20211
                     456                                         07.80.02.53456הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחובשים הדרכות ושירותי רפואה בע"מציוד למדידת חוםרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.57450מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מדיסק און קירבעון 20211
                     450                                         07.80.02.57450הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי נסטל - ירמיאן אביטלגלגלי אבל משל"טרבעון 20211
                     450                                         07.80.02.57450הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי איריסהענקת תשורת מינוי קצינים והעלאה בדרגה אגף ההדרכהרבעון 20211
                     445                                         07.80.02.57445הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזאב בדרוםגרירה ואחסנת רכברבעון 20211
                     421                                         07.80.02.57421הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס שילובים.הזמנת מזכרים לממז מרכזרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.13413מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםהחלפת צינור גקניקרבעון 20211
                     413                                         07.80.02.57413הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנוי ד.ל.מערכות בעמתיקון מכונת כריכה נעורים.רבעון 20211
                     400                                         07.80.02.57400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטינה פולקשי לממ"ז יוצארבעון 20211
                     398                                         07.80.02.56398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסות עבור תחנת חדרהרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.56398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסות עבור תחנת חדרהרבעון 20211
                     398                                         07.80.02.56398מש/ מכרז שב"סמצג בע"מתיקון מגרסהרבעון 20211
                     386                                         07.80.02.53386הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמדטכניקה בעמבדיקה/תיקון מכשיר רפואירבעון 20211
                     386                                         07.80.02.57386פו/ פטור ועדהחברת החשמל לישראלהתחברות לחשמלרבעון 20211
                     370                                         07.80.02.57370מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורה לשוטרים מצטייניםרבעון 20211
                     369                                         07.80.02.56369הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאחים פרטוש תיקון רכב לאחר ת"דרבעון 20211
                     351                                         07.80.02.57351מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתמונה ממוסגרתרבעון 20211
                     351                                         07.80.02.53351הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמכללת בילדינגביקור מקצועירבעון 20211
                     339                                         07.80.02.09339הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפנחס היישריק בע"מתיקון עבור מחסום תקול בית דגןרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.56304מפ/ מכרז פומביוידאוסטכרטיס זיכרוןרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.57302מפ/ מכרז פומביאיטייפ-אומניטק בע"משירותי תרגום עוקברבעון 20211
                     300                                         07.80.02.57300מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראלתשורות לטקס חילופי מפקדים מחוז דרוםרבעון 20211
                     225                                         07.80.02.29300הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהסתדרות הפסיכולוגים בישראלכנס מקצועירבעון 20211
                     -                                         07.80.02.56293הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפוינטר טלוקיישן בע"מאיכון רכב לימ"ררבעון 20211
                     290                                         07.80.02.96290מפ/ מכרז פומביאוסקר אלקטרוצילוםרכש מצלמת סטילס למדור חוסן והכוונת אוכרבעון 20211
                     290                                         07.80.02.53290הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהאגוד הישראלי לאיכותדמי חברות 2021רבעון 20211
                     -                                         07.80.02.57280מפ/ מכרז פומביפוטו סטודיו ניסיםפנסרבעון 20211
                     260                                         07.80.02.57260הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"מפריט למדפסת את"ן ת"ארבעון 20211
                     257                                         07.80.02.56257הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשלטי המעצב(מומי)שלטרבעון 20211
                     250                                         07.80.02.57250הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנס קלאב-מתנות לגברתשורהרבעון 20211
                     245                                         07.80.02.57245הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאודי קצמןתשורות למצטייניםרבעון 20211
                     228                                         07.80.02.96228מפ/ מכרז פומביאוסקר אלקטרוצילוםרכש מצלמת סטילס למדור חוסן והכוונת אוכרבעון 20211
                     228                                         07.80.02.57228מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20211
                     216                                         07.80.02.56220מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון שער ימת"א שרוןרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.09220מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון מחסום זרוע כניסה תחנת פתח תקווהרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.56211הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדנגוט מחשבים בע"מתיקון מדפסת עבור זיהוי חוףרבעון 20211
                     176                                         07.80.02.56176הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפנחס היישריק בע"מדמי מנוי סיםרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.57176מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"מתשורה לפורשרבעון 20211
                     164                                         07.80.02.57164מפ/ מכרז פומביוידאוסטרכש מולטימדיהרבעון 20211
                     150                                         07.80.02.56150הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן מידד אור שלטיםתשורה - אח"מ מחוז חוףרבעון 20211
                     -                                         07.80.02.57140הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנגישות ישראלהנגשת פרסוםרבעון 20211
                     138                                         07.80.02.09138הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ. מ. ראש פינהארנונהרבעון 20211
                     100                                         07.80.02.57100מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורה מתחנת ראשל"צ - ממרבעון 20211
                     100                                         07.80.02.57100מפ/ מכרז פומביפרינטופ סחר בע"מתשורה לממז מרכזרבעון 20211
                       85                                           07.80.02.2985הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאנוש העמותה הישראלית לבריאות הנפשתשורהרבעון 20211
                     -                                           07.80.02.5770מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לעוזביםרבעון 20211
                     -                               07.80.02.551,000,000מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתשדרוג ותחזוקת מערכת אבטחה רבעון 20212
                     -                               07.80.02.551,000,000מפ/ מכרז פומבימר מערכות אבטחה ותקשורתתחזוקת מבט 2000 לשנת 2021רבעון 20212
                     -                                  07.80.02.04900,000מפ/ מכרז פומביסודקסו פאס ישראל בע"מכלכלה מחוז ת"ארבעון 20212
                     -                                  52.50.01.20700,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעב' תשתיות מים וביוב החלפת תשתיות שקרסו תרבעון 20212
                     -                                  52.50.01.20600,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעב' תשתיות מים וביוב בתחנת אשקלון ובמתקני מרבעון 20212
                     -                                  07.80.02.04500,000מפ/ מכרז פומביטרמינל איקס אונליין בע"מרשתות אופנהרבעון 20212
                     -                                  07.80.02.04480,000מפ/ מכרז פומבידלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מכלכלה מחוז ת"ארבעון 20212
                     -                                  07.80.02.04320,000מפ/ מכרז פומביספרינט מוטורס בע"מכלכלה מחוז ת"ארבעון 20212
                     -                                  52.50.01.20200,000מפ/ מכרז פומביס.ה.ר.א. סעדה הרצלהמשך עבודות שיפוץ קומה ארבעון 20212
                     -                                  07.80.02.56150,000פו/ פטור ועדהיש אן הנדסה וטכנולוגיהמחסנית תחמושתרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.9689,100מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת רכביםרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.1370,000מפ/ מכרז פומביעואודה אדהם,מוחמדתיקון מושבים-צפוןרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.1370,000מפ/ מכרז פומביוענונו הרפד שלנו בע"מתיקון מושבים-ירושליםרבעון 20212
                  2,574                                    07.80.02.1370,000מפ/ מכרז פומביאוטו נח בע"ממחוז מרכז - תיקון מושבים בכרבעון 20212
                     -                                    52.50.01.2069,000מש/ מכרז שב"ססופרגז חברה ישראליתעבודות של חברת סופרגז עבור פרויקט טייבהרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.1352,650מנ/ מנהל הרכשמסיעי שאשא בע"מהיסעיםרבעון 20212
               50,000                                    52.50.01.2050,000מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכיעב' אבטחה נצרת+ירדןרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5150,000מפ/ מכרז פומבישביב מהנדסים ניהול פרוייקטים בע"מניהול פרויקט דמ"ש רמלהרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.1350,000מפ/ מכרז פומביפז חברת נפט בע"מתוספות שירות למכרז הדלקרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5549,965פו/ פטור ועדהמלם מערכות בע"מקבלת נתוני רכב זררבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5549,960פו/ פטור ועדהאו.די.איי.אל מערכות בע"מתחזוקת מצפיניםרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.0945,630המ/ הצעת מחירכהן יורם /אילנהבצוע עבודות הדברה בתחנות המחוז הצפונירבעון 20212
               35,000                                    07.80.02.0935,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחנין מרעי-פינת חן סיבה קוסמטיקסעבודת גינוןרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.2934,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשוגוןשלוקריםרבעון 20212
               34,983                                    07.80.02.5634,983הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמ.ר.ד אפרםנרתיק פולימרירבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5633,696פו/ פטור ועדהיעיל די.סי.אס.בעמתיקון ממל"זרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5333,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרשות הרביםימי עיוןרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.0932,760הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגל גינוןשירותי גינון - מחוז מרכז 2021רבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5630,000מס/ מכרז סגורגרר כליף בעמגרירת פלטפורמות מגברבעון 20212
                     -                                    07.80.02.0929,250הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ר.נוי אביב מערכות בע"משירותי גינון - מחוז מרכז 2021רבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5127,900מפ/ מכרז פומביהררי נעם מהנדסים יועציםתכנון אינסטלציה דמ"ש מטארבעון 20212
                     -                                    07.80.02.2926,676הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרעום דולפיןרכש תיקי מדריך למערף הכשירויות הארצי רבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5625,272פו/ פטור ועדהיעיל די.סי.אס.בעמתיקון ממל"זרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5624,863הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןג.א.ל שירותי אחזקהמוטות קרבוןרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5123,400מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"מדמ"ש מטא"ר חיזוק מבנהרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.0423,400מפ/ מכרז פומביסי אי פי בע"מ - מבושלתארוחותרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5321,640הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגליה כהן רוזנברגהשתלמות מקצועיתרבעון 20212
                     -                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומביי.ד ירדן אלון ניהול נכסים בע"מניהול פרויקט אירפורטסיטירבעון 20212
                     -                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומבימירון לוי אדריכלתכנון אדריכלי איירפורטסיטירבעון 20212
                     -                                    52.50.01.2020,000מפ/ מכרז פומביבסדובסקי מיכאל הנדסת חשמלתכנון חשמל מחסן קשר מטארבעון 20212
               19,815                                    07.80.02.0419,890מפ/ מכרז פומבילורד סנדוויץ בע"מ לחמניות כשל"פרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.9619,800מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת רכביםרבעון 20212



                     -                                    07.80.02.5619,744הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפוטו שוורץתיקון ציוד צילוםרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.0918,900פו/ פטור ועדהימית אף.אס. בע"מחניות לתובעיםרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5618,252מפ/ מכרז פומביארד ארט דיספלי בע"משקיות מוצגים - את"ן 2021רבעון 20212
                     -                                    07.80.02.0417,999מפ/ מכרז פומביפפה מישל 1999ארוחותרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.2917,784הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.י.י. תיירות ייזוםסדנארבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5316,998מפ/ מכרז פומביעץ הדעת - פיתוח ארגוני בע"מהכנה למבחני דפ"ררבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5616,800מש/ מכרז שב"סא.ו.ר אספקה טכנית בת-ים בע"ממידוףרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5616,427מפ/ מכרז פומביאוהלי נתנוב בע"ממזגנים לחפ"ק מירון - את"ן 2021רבעון 20212
                     -                                    07.80.02.1316,263מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגליעבודות צמ"הרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.0415,266מפ/ מכרז פומביסער א.ת. יזמות ומסחרנעלי לוחם יג"לרבעון 20212
               15,187                                    07.80.02.5615,187מפ/ מכרז פומביאוהלי נתנוב בע"מטקס מצטיינים = את"ן 2021רבעון 20212
                     -                                    07.80.02.1315,000מנ/ מנהל הרכשמובילי הורדים בע"מהיסעיםרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.1315,000מנ/ מנהל הרכששחר - צח שירותי הסעות בע"מהיסעיםרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.1315,000מנ/ מנהל הרכשבון תור בע"מהיסעיםרבעון 20212
               13,081                                    07.80.02.5614,297מפ/ מכרז פומביאלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מערכת PACKTALKרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5713,982מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותמחשב נייחרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5112,496פו/ פטור ועדהדקל תוכנה (ד.ב.י) בע"ממנוי שנתי לתוכנת דקל בענןרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.0912,400מח/ מכרז חשכ"לחברה לניהול קניותרתחזוקת נק' נס ציונהרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5311,934הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדי תיאטרו - די קסטרו אריאלסדנאותרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.2911,700הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מהרצאהרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5311,000מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מספר "זה קרה בפלטה שלנו" רבעון 20212
                     -                                    07.80.02.2711,000מפ/ מכרז פומבימ.ע.ד שרותי חשמלתיקון עמוד תאורה שעומד ליפול רבעון 20212
                     -                                    07.80.02.0910,647מפ/ מכרז פומבייעקב מליח "ח" בע"מתיקון פיצוץ מים יח' 33רבעון 20212
                     -                                    07.80.02.0910,039מפ/ מכרז פומביש.ח.מ. טל בע"מצילום תרמי לוחות חשמל מחוז מרכזרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5610,000פו/ פטור ועדההרשות הלאומית להסמכת מעבדותהסמכת מעבדותרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.5310,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןמטווחיםרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.1310,000מנ/ מנהל הרכשאגד תעבורההיסעיםרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.1310,000מנ/ מנהל הרכשאגד הסעים בע"מהיסעיםרבעון 20212
                     -                                    07.80.02.0410,000פו/ פטור ועדהחב המשקם דרוםשירותי תפירהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.539,828הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרום אפ.גי.פי. יבוא ושידגלי לאוםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.569,828מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מרכש ציוד לחניך - משקיםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.569,805מפ/ מכרז פומביאל סייט בע"ממשדררבעון 20212
                     -                                      07.80.02.049,641מפ/ מכרז פומבידלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מתפעול שוטף מבצע מירון- שקיות קרחרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.559,243מפ/ מכרז פומביסורס אוף סאונד בע"ממע' השקטהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.579,001מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מציוד אינטגרציה למערכות מולטימדיהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.568,873פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מ הצעת מחיר 122812 רכש אמצעי מיגון ואבטחה תחנות המחרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.578,775הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטונרלייןבית מכסהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.278,500מח/ מכרז חשכ"לד.מ. 3000 הנדסה בע"מתביעה -חב' ענבלרבעון 20212
                  8,424                                      07.80.02.568,424הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסי די פלוסעטיפות לדיסקים - את"ן 2021רבעון 20212
                  8,237                                      07.80.02.568,237הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהנייר טקוציאנובעמדיסקים לבוחנים - את"ן 2021רבעון 20212
                     -                                      07.80.02.568,190מפ/ מכרז פומבימשק מנופים אלגליפינוי שטח אנדרטת נופליםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.538,190הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלבטח הנדסה ובטיחותמהנדס בטיחות לטקס חללי מרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.618,190מפ/ מכרז פומביהמרכז מרכבי נוע בעמהוספת מעקות בגרוררבעון 20212
                     -                                      07.80.02.578,073מפ/ מכרז פומביווי פי  ג'י ישראל בע"מהשכרת ציודרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.568,073מפ/ מכרז פומבישעיה אברהם  ו / או אפרתרכש אוגר שמע החלפת בלאירבעון 20212
                     -                                      07.80.02.578,073הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמלון לאונרדו ארט מלונות פתאליום עיון צוות האזרח תחילהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.577,761מפ/ מכרז פומביא.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בעתחזוקת מערכות כיבוי אש - קבוצה ארבעון 20212
                     -                                      07.80.02.577,500מפ/ מכרז פומביטלרז ל.א יבוא ושיווקתיק מפותרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.537,020הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיהב אילנההרצאה - ספ"כ ארצי יום השואהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.567,020הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאפיק אר.טי.אספינוי וגריסהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.096,552מפ/ מכרז פומביקונסטנטין את אטש בע"מפירוק והתקנת מזגנים ישנים במטה מגרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.566,504מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"משכירת ציוד לטקס זיכרוןרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.536,447הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהאולפנים המאוחדים בע"מסרטונים ליום השואהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.536,435הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסמל-סוכנויות מרצים_בע"מיום עיון מדור מאויימים חטיבת אבטחהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.576,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאליקים ברוקאיור קליגרפירבעון 20212
                     -                                      07.80.02.576,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסטודיו קסט הגלילהדפסת שילוט למבצע מירוןרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.565,967מפ/ מכרז פומביקשרים פלוס בע"משובריםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.575,827מפ/ מכרז פומבימטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותטאבלטיםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.615,500מה/ מנהל הרכבדלק מוטורס בעמארגזי צד אופנועי BMW 850רבעון 20212
                     -                                      07.80.02.565,242מפ/ מכרז פומבישרותיון-שירותים ניידשירותים כימיים לטובת מצבע מירוןרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.575,026פו/ פטור ועדהלייביו בע"מסים בטחון לערכת שידוררבעון 20212
                     -                                      07.80.02.555,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאלפא מסופים ומדפסותתחזוקת מדפסותרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.535,000מפ/ מכרז פומבינשק הצפוןשירות מטווחים - יס"מ מרחב מנשהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.295,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגלית נהריסדנארבעון 20212
                  5,000                                      07.80.02.555,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגור אלקטרוניקהתחזוקה -תיקון ציוד תקול המרכז שירותרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.535,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןנויה שגיבהרצאה קק"צ יעודי מכללה לאומית לשוטריםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.ח. מירב מיגון בע"מהחלפת דלתרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאול פור הורסס בע"מסדנת רכיבהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.565,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרזבית פלסטיקהרכש כלי עבודהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.564,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניסן חומרי בנין בע"מצינורותרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.564,999הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןירדן ספריםעיתוןרבעון 20212
                  4,998                                      07.80.02.564,998מפ/ מכרז פומביקודארט סחר בע"ממחברות עם לוגו מרחב איילוןרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.564,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפוליקרט טכנולוגיות בע"ממארז כוס בדיקת שתן = את"רבעון 20212
                     -                                      07.80.02.534,991מפ/ מכרז פומביאגם 2000רכש פולדרים לתעודותרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.564,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגיטלמן ויקטוריהסקירת שיטות אכיפהרבעון 20212
                  4,978                                      07.80.02.564,978הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלוקסוס רכש פסיליום ואבני לקיקה לסוסיםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.294,973הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקיבוץ נעןיום עיוןרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.134,951הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשחר און מערכות דלקתחזוקה שוטפת לנגררים 1000רבעון 20212
                     -                                      07.80.02.554,914מפ/ מכרז פומביאל סייט בע"מתחזוקת מערכת שידור וידאורבעון 20212
                     -                                      07.80.02.564,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןי.א. מיטווך ובניו בע"מאוזניות סטריאורבעון 20212
                     -                                      07.80.02.534,914הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבן יוסף מהנדסיםחשמלאי בודק טקס ההתייחדותרבעון 20212
                  4,031                                      07.80.02.564,877פס/ פטור סגן חשבQUODATA GMBHמבחני מיומנות פורנזיים - ENFSIרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.574,860הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטרקליני אח"מאירוח גורמי חוץרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.574,826הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןברקום שיווק והפצה בע"ממצלמות דרךרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.274,764פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מנזק בעמוד שער שכם מיכמ"ש מסרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.094,680הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבן גיגי שאוליתחזוקה שוטפת+ניקיון עשבייה בנעוריםרבעון 20212
                  4,675                                      07.80.02.574,675הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטשילוטרבעון 20212
                  4,622                                      07.80.02.574,622הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסי.טי.וי. מדיה ישראל בע"מריטנייררבעון 20212
                     -                                      07.80.02.534,550הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיוזמות חינוך ימין אורדהרצאהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.534,505הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהלל עידן עידן אופןהשכרת קלנועיותרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.044,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ביסקוטי בע"מכיבודרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.564,454מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"מטקס מצטיינים = את"ן 2021רבעון 20212
                     -                                      07.80.02.574,349המ/ הצעת מחירד"ר לימור שגיאסדנת להביםרבעון 20212



                     -                                      07.80.02.574,268הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבנד פרומקליטרבעון 20212
                  4,100                                      07.80.02.574,100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחים זה אנחנו בע"מ- לכישעציצים ליום העצמאותרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.564,095הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדסקל רפאלשלט קרית אימוניםרבעון 20212
                  4,000                                      07.80.02.294,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהאיגוד לספורט הניווט בישראלמצפן ניווטרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.563,981פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהצעת מחיר 128529 החלפת מערכת אזעקה בנשקיה ביסמ ירקרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.563,981פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהצעת מחיר 129439 מע' אזעקה יאחרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.573,978הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמדיטה בע"מארוחת עבור ספ"כ אג"מרבעון 20212
                  3,949                                      07.80.02.573,949מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדריםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.963,931הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבנשטיין דבורה סוזנהתירגום מאמר מנלת קורונהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.563,744הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןטקטופ שיווק בע"מרכש החלפת בלאירבעון 20212
                     -                                      07.80.02.563,726הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלפידות ציוד ייעודי בע"מציוד עבור תרניםרבעון 20212
                  3,622                                      07.80.02.563,622מפ/ מכרז פומביויסנס טכנולוגיות בע"מרכש טכנולוגי החלפת בלאירבעון 20212
                     -                                      07.80.02.563,600מפ/ מכרז פומבידפוס מאסטר-בכרי נבילההדפסת חוברותרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.573,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמתוק וזול בע"מזריםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.573,510הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמייה 55 בע"מ- מאפה נאמןעוגות למצטייניםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.563,496מפ/ מכרז פומביזרחאי מרדכימכולות לפינוי פסולת מטווח עופררבעון 20212
                     -                                      07.80.02.293,381הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגונן עמיאל יעלסופרויז'ן - ס' אירגונית מחוז מרכזרבעון 20212
                  3,339                                      07.80.02.573,339הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמאגרי תוכנה בע"מחידוש רישיון ZOOM PRO -רבעון 20212
                     -                                      07.80.02.563,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוסטרו חייםפאנל/פאץ' לתיקרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.293,276הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןניסים קונקימיון והערכהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.093,130מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן תקול משרד ר' מתרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.563,100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדובין אלקטרו מכניהחלפת מקרר לא תקין באת"רבעון 20212
                  3,071                                      07.80.02.533,071הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפ.ס.ק רופ אקסס בע"מקורס טיפוס תרניםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.573,019מפ/ מכרז פומביספידי קול בע"מהתקנת במהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.133,001הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמטרולוגי אבטחת איכותכיול מדדיםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.133,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמנקו יוני - אביזרי רכב גבעת זאבשטיפת אוטובוס פנימי וחיצונירבעון 20212
                     -                                      07.80.02.533,000מפ/ מכרז פומבימ.א. רוי בע"ממטווחיםרבעון 20212
                     -                                      52.50.01.203,000מפ/ מכרז פומבידף אור העתקות 2000 בע"משירותי העתקות והדפסות תחנת טייבה הישנהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.293,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהחברה העירונית "גוונים אריאל" בע"מסדנאותרבעון 20212
                  3,000                                      07.80.02.573,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי ירושליםפרחיםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.093,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעצי הורדים בע"מעבודת גינוןרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.572,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מזרי פרחים לטקסיםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.572,996הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרחבים ירוקים - גאוןשוברי חניהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.562,994פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מ הצעת מחיר 122821 רכש אמצעי מיגון ואבטחה תחנות המחרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.562,990הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוניברסל פרטס בעממנשא אופנייםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.562,989מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"ממידניות למתנדבים יח' מיוחדותרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.572,984הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאגם 2000כריכות לתעודותרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.562,972הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.ר.מ. שרות רכש מרוכז בע"מציוד מגנטיםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.092,964מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מהחלפת מזגן ישן שאינו תקין במכמרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.092,964מפ/ מכרז פומביאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מרכש מזגן עבור משרד בבסיס צוחררבעון 20212
                     -                                      07.80.02.562,938הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתים נטקוםמצבר לעמדת 3000VA AFISרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.562,925הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאמתי  בעמשמפו לכלברבעון 20212
                  2,867                                      07.80.02.572,867מפ/ מכרז פומביאגם 2000פולדרים למצטיינים - מחוז מרכזרבעון 20212
                  2,867                                      07.80.02.562,867הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדלתא יעוץ והדרכות בע"מאוזניות אלקטרוניותרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.572,760הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מזרי אבלרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.292,719הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיונידרס תדמיתרכש מזוות נשיאה  לאימונים רבעון 20212
                     -                                      07.80.02.562,677מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"מרכש טכנולוגי החלפת בלאירבעון 20212
                     -                                      07.80.02.572,526מח/ מכרז חשכ"למטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיותפרוייקט מתקן חקירה תאילנדרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.292,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחוסנייה אבן בריהרצאה וארוחת צהרייםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.572,486הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיעקבי יהודה - ברבחוצ קייטרינגשירותי קייטרינגרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.532,457הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס העיר העתיקה בעמהדפסת חוברות- 60 שנה למשפט אייכמןרבעון 20212
                  2,357                                      07.80.02.562,357מפ/ מכרז פומביחשמל ישיר השרוןחומרי חשמל מתכליםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.572,357המ/ הצעת מחירTIKAL TECHMOLOGIES S.Lתוכנה לאיפוןרבעון 20212
                  2,340                                      07.80.02.572,340מפ/ מכרז פומביתפוזנט פתרונות לשיווק ופרסום בע"משוברים למצטיינים -טקס מחוז מרכזרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.572,340הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסר מוצרי פרסוםתשורותרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.092,252מפ/ מכרז פומביוימאזור בעמתיקון שער חשמלי מחוז י"ם- רבעון 20212
                     -                                      07.80.02.572,250הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקרן מחקרים אסף הרופאאירוח גורמי חוץרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.562,110פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהצעת מחיר 122860 יומן יפו רבעון 20212
                  2,100                                      07.80.02.572,100הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי איריסרכש עציצי עץ זית - העלאת בדרגהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.132,071מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירות רכברבעון 20212
                     -                                      07.80.02.572,050הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמגנדהארוחה ביום מורשתרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.562,001מפ/ מכרז פומביהבולשת פתרונות חכמים בע"מדוחסיםרבעון 20212
                  2,000                                      07.80.02.572,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדפוס שלומי בע"משירות הדפסה עבור מחוז חוףרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.572,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.א.ש קפה ואירועים בע"מיום מדורי - מדור משכורות מחלקת שכר וגמלאותרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.562,000הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעקיקי דניאל ו/או גילה(משתלה של דני)זרי אבל ומצטיינים מתפארבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,960הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאינר-טק בע"מסוללות למכשיר זיהוי סמים - רבעון 20212
                     -                                      07.80.02.561,931הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרז אספקת ציוד וחומריםגלגלותרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.531,905הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםהדרכהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.561,895הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדליס מגשי אירוח בע"מ.כלכלה לסדנת חוסןרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.531,854הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז יצחק רבין לחקריום עיוןרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.291,825הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןש.כהן ספריםכיפות למ"ירבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,802מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורותרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.091,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאבירם שליטהחלפת דלת כתוצאה מבלאי בבסיס מטה מגרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשתלת פרחי הנגב בע"מזרי במה עבור טקסים מחוזייםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,800הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןעמותת נא לגעתיום חינוך וערכים - מטה מחוז מרכזרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.531,789הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרוני סבן - עריכת לשוןעריכה לשוניתרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.561,767מפ/ מכרז פומבירינה תעשיות נעליים בע"מנעלי בטיחות יח' פלסרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.531,760הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםסיור לימודי יד ושם - קק"צ יעודי רבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,755הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטשלטי פרספקסטרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.561,743מפ/ מכרז פומביחגור בעמרכש כיסויים לנגרררבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,668הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקנטו- מה שצריך למטבחמתנת פרידהרבעון 20212
                  1,650                                      07.80.02.091,650הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשתלת בית חי בע"מעבודות גינון מטה מחוז צפוןרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,650הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןלימור גהדוע-פרחי חן.טקס יום העצמאות - פרחיםרבעון 20212
                  1,638                                      07.80.02.091,638הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.י כיסויים תיקון רשת צל קרועה בבסיס גן נררבעון 20212
                     -                                      07.80.02.561,638מפ/ מכרז פומבימרום בטיחות בע"משירותי בודק מוסמך למתקני הרמה שיטור ימירבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,620הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפינת השלושהארוחת צהרייםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.531,600הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםסיור יד ושם קק"צ יעודי - מכללה לאומית רבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,580מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממכרז ציוד היקפי קבוצה א'-מיטווךרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.561,556מש/ מכרז שב"סמצג בע"מרכש מגרסהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.131,544מפ/ מכרז פומבידלק תעשיות בע"מהוספת שמן לאופנוע עקב צורך מבצעירבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,533מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"ממצלמת אנטרנט רשתרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,521הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחכם בדרכים הדמיות בע"מסדנא נערי מילה מגב רועי כהןרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.561,509מפ/ מכרז פומביאוויקס בע"משירותי בדיקות תקינות מדחסיםרבעון 20212



                     -                                      07.80.02.561,500מה/ מנהל הרכבשלמה תחבורה (2007) בע"משכירת כר אחמ מחוז צפוןרבעון 20212
                     -                                      52.50.01.201,500מפ/ מכרז פומביע.ר.ד הובלותהזמנת שני סבליםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.551,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןסורס אוף סאונד בע"מסליל אקוסטירבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכפתור ופרח הפקות בע"ממחברותרבעון 20212
                  1,492                                      07.80.02.561,492מפ/ מכרז פומביקלמן ברמן בע"מדגלים-יום העצמאותרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.561,471הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחן שמואלכלי מעבדהרבעון 20212
                  1,463                                      07.80.02.571,463מש/ מכרז שב"ספורת ספרים בע"מ/שלו אורמפות כלי עזר -ימר מרכזרבעון 20212
                  1,463                                      07.80.02.561,463הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקלמן ברמן בע"מדגלונים לניידתרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפול סנטר (מלכה נמרוד)מכונה לספירת שטרותרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.091,404הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבטיחות והנדסה - יעקוביאןבדיקת בטיחות למעליות מחוז יםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,400מש/ מכרז שב"סקומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מסרט צבעונירבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,400מח/ מכרז חשכ"לסקיילקס קורפוריישן/סאנירכש עבור מחוז חוף מצ"ב אישור חריגיםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.131,320מפ/ מכרז פומבירנמ ציוד ושרותיםתיקון גרניק מודיעין עיליתרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,302הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית התפוצותיום עיון מדור מאויימים חטיבת אבטחהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,287הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןויסנס טכנולוגיות בע"מתיקון מצלמה - בילוש רה"ערבעון 20212
                     -                                      07.80.02.291,260הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפרחי איריסרכש גלגלי אבל -יופ הזיכרון חללי מערכות ישראל רבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,250הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.ד קרטינג חצות (2014) בע"מסדנא נערי מילה טבריה מוביל רונן סויסהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,200הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד ושםכנס יום השואהרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.961,112מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירות כ"ר שמ"זרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.961,100מה/ מנהל הרכבאלדן השכרת רכב בע"משכירת כלי רכברבעון 20212
                     -                                      07.80.02.561,089פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהצעת מחיר 122737 מרחב יפתח רבעון 20212
                     -                                      07.80.02.571,075מפ/ מכרז פומביטריפל אס פוריו בע"מדיסק קשיחרבעון 20212
                  1,050                                      07.80.02.551,049הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמגן אופטיק בעמאוזניות לניסוייםרבעון 20212
                     -                                      07.80.02.561,006הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןשטרנג אביתיקון מיקרוסקופ - את"ן 2021רבעון 20212
                     -                                         07.80.02.57999מפ/ מכרז פומבילוניטק מוצרי פרסוםחוברת סיכום שנה 2020רבעון 20212
                     -                                         07.80.02.56995מפ/ מכרז פומביצחובויסיכות יחידה לחולצת מדיםרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.57983הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמולטי למינציה בע"מהדפסה על פרספקסרבעון 20212
                     950                                         07.80.02.56950הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןביו אינסטרומנט בעמערכה לחידוש חותם משקל עומס גלגלרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.56913הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןכהן יוסף - בית הזכוכיתמראה - את"ן 2021רבעון 20212
                     900                                         07.80.02.57900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןרנה פרחים וצמחים בע"מתיקון זרי במה קבועייםרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.54900הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאחוזת אחים גריל בר בע"מ - "כשר"ארוחה ביום מורשתרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.56878הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןחגור בעממנשארבעון 20212
                     -                                         07.80.02.57877הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןא.א. יבוא ושיווק בע"מתיקון מתקן לוחיות מתחלפותרבעון 20212
                     819                                         07.80.02.56819הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהילוך שישי ת"א בע"מבדיקת רכב לאחר ת"ד - את"רבעון 20212
                     -                                         07.80.02.56817פו/ פטור ועדהטופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מהצעת מחיר 122938 מיגון מחוזי רבעון 20212
                     -                                         07.80.02.57790מפ/ מכרז פומביי.א. מיטווך ובניו בע"מרכש עבור מחוז חוף מצ"ב אישור חריגיםרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.09649הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמשתלת קסם הטבע בע"מעבודת גינוןרבעון 20212
                     646                                         07.80.02.53646הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןמרכז יצחק רבין לחקרסיוררבעון 20212
                     -                                         07.80.02.56644הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבצעד קדימה בע"מאפודים זוהריםרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.57594מח/ מכרז חשכ"לטופ לייןהחלפת בלאי ריהוטרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.57585הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאי.קיו. אל אינטליגנציה רגשית בישראלסדנא יועצת ארגונית מחוז צפוןרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.56562מפ/ מכרז פומביוידאוסטכרטיסי זכרון החלפת בלאירבעון 20212
                     -                                         07.80.02.56562הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקידמה ציוד טכנולוגיביקור טכנאירבעון 20212
                     520                                         07.80.02.57520הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאוצרות יגאל בע"מתשורות לפורשים -תחנת כ"סרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.56500הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןפלורוז בע"מעציצים למקבלי דרגות באישור מיכאל טיירירבעון 20212
                     -                                         07.80.02.53498הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןזליון בע"מתחזוקת ציוד רפואירבעון 20212
                     -                                         07.80.02.57450מפ/ מכרז פומביפרחי אלנבי - כהן זד אברהםתשורות הענקת דרגות מרחב גלילרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.56450הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןהמרכז למורשת מלחמת ששת הימיםיום הזיכרוןרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.57421הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטשירותי הדפסהרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.57420הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןיד שרהסדנא נערי מילה נווה יעקב יוסף בן יוסףרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.56400הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןגרר אילת המומחים בע''מהובלהרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.09384הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאייל ריפסבדיקה חצי שנתית למעלית מטארבעון 20212
                     -                                         07.80.02.53360הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןבית בן גוריוןסיור קק"צ יעודי - בית  בן גריוןרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.57337הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןדורקום מחשבים בע"מרכיבי אלקטרוניקהרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.57325פו/ פטור ועדהקבוצת שגריר שירותי רכבגרירה ואחסנת כ"ר -מודיעיןרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.57323מח/ מכרז חשכ"לחיון מחשבים בע"ממסך 24"רבעון 20212
                     -                                         07.80.02.57299הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןקליין אריה בעמקופסארבעון 20212
                     -                                         07.80.02.29250הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןאודי קצמןהפקת אלבוםרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.57234הזמנה מחלקתית/מסגרת זמןתמונה ושלטתמונה ממוסגרתרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.57200מפ/ מכרז פומבירבדא קנדה ישראל תשורות למקבלי דרגותרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.57181מפ/ מכרז פומביזאוס אביב בע"מתשורות לעוזביםרבעון 20212
                     -                                         07.80.02.57150מש/ מכרז שב"ססטימצקי בע"מתשורת סיום תפקיד - יחידת המטה  אגף ההדרכהרבעון 20212


