
שומרון מואזחוזים דוח

3461 חוזה עד 2772 מחוזה בלבד פעיל

פרטיםעבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפני סכוםספק שםספקהחוזה סוג נושא חוזה '0מ
החקלאות תכנוןמשרד חודשי 3 - 43933.50 37550.00 ותנועה כבישים תכנון מגל 61131049  תכנון מ, בישוב ומדרכות כבישים תכנון

ה0הנד מחלקה םלימגד
2774

״שוב
- 1755.00 1500.00 בע"מ פאוור ווינד ישראל 61101301  ביצוע פזי תלת נקודת והתקנת אספקה

הנדסה מחלקה תפוח כפר
2775

״שוב
- 8190.00 7000.00 זליו דיאמנדי דרבסקי 61041019  יעוץ יסו ספר בית קרקע לביסוס יעוץ

ה0הנד מחלקה ת'על0
2776

יישוב
לפתיחר טופס נשלח - מאפ פוטו - 8775.00 7500.00 בע"מ פוטו-מאפ 611:00058  ה2מדי יכ ספר בית 1009 למגרש מדידה

ה0הנד מחלקה תלעי0
2779

״שוב
ן מבדיקה שח 56,372 שילם היזם - 48182.00 41181.20 אורי סמואל  61150341 הכונו פיקוח ו שלב יזם עבודות שכונות פיקוח

ה0הנד מחלקה שםל
2783

יישוב
- 5850.00 5000.00 מים הנדסת קופלוביץ יונתן 61100036  תכנון זה בעלי ילדים לגן ביוב קו תכנון

ה0הנד מחלקה -״קב עלי
2784

״שוב
- 5616.00 4800.00 בע"מ מדידות גרינולד 61039308  מדידה מגו ילדים גני עבור מגרש מדידת

ה0הנד מחלקה זהב עלי
2788

״שוב
עבו הזמנת / התקשרות יצאה לא - 17550.00 15000.00 גנים תכנון - קיריל קובנטור 61192436  תכנון מגרש ספורט אולם פיתוח תכנון

ה0הנד מחלקה יוברוכ
2792

״שוב
השיכון מ. - 234000.00 200000.00 בע'מ מתום אמי 61015085  תכנון וחו ותחבורה תנועה דרכים תכנון

ה0הנד מחלקה חרמש
2804

״שוב
אביר רפאל ד"ר - ספק - 300.00 256.41  רפואה רפ; ד"ר שיניים רופא שירותי מתן

1בטחו מחלקה 0
2805

״שוב
- 3510.00 3000.00אדריכל שירותי - רצון אמיר 61011104  תכנון 1 יום מעון הג"א אישור על עבודה

ה0הנד מחלקה עינב
2808

״שוב
- 3510.00 3000.00אדריכל שירותי - רצון אמיר 61011104  תכנון י יום מעון הג"א אישור על עבודה

הנדסה מחלקה תיקוה שערי
2809

יישוב
- 3510.00 3000.00אדריכל שירותי - רצון אמיר 61011104  תכנון יום מעון הג"א אישור על עבודה

הנדסה מחלקה שומרון מעלה
2810

״שוב
- 3510.00 3000.00אדריכל שירותי - רצון אמיר 61011104  תכנון יום מעון הג"א אישור על עבודה

הנדסה מחלקה אפריים עץ
2811

יישוב
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פרטים עבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפני סכום ספק שם ספק החוזה סוג נושא חוזה '0מ
- 3510.00 \rח1r־*

OOoooCO שירות - רצון אמיר 61011104  תכנל יום מעון הג"א אישור על עבודה
ה0הנד מחלקה םלימגד

2812
׳ישוב

- 3510.00 rrhr\
OOoooCO שירות - רצון אמיר 61011104  תכנון י יום מעון הג"א אישור על עבודה

הנדסה מחלקה נטפים קרית
2813

׳׳שוב
- 7254.00 6200.00 להנדסה חברה אפרת אבני 61013610  תכנון מגז יום מעון עבור בטיחות נספח

ה0הנד מחלקה םלימגד
2814

יישוב
- 7254.00 6200.00 להנדסה חברה אפרת אבני 61013610  תכנון עינ. יום מעון עבור בטיחות נספח

ה0הנד מחלקה נבעי
2816

׳׳שוב
- 7254.00 6200.00 להנדסה חברה אפרת אבני 61013610  תכנון שע יום מעון עבור בטיחות נספח

הנדסה מחלקה תיקוה שערי
2817

יישוב
- 7254.00 6200.00 להנדסה חברה אפרת אבני 61013610  תכנון מעי יום מעון עבור בטיחות נספח

הנדסה מחלקה שומרון מעלה
2818

׳׳שוב
- 3042.00 2600.00 אולג סביצקי 61151907  תכנון במי נגישות תכנית ואישור בדיקה

ה0הנד מחלקה םלימגד
2819

׳׳שוב
- 3042.00 2600.00 אולג סביצקי 61151907  תכנון במי נגישות תכנית ואישור בדיקה

הנדסה מחלקה נטפים קרית
2821

׳׳שוב
- 3042.00 2600.00 אולג סביצקי 61151907  תכנון m נגישות תכנית ואישור בדיקה

הנדסה מחלקה אפריים עץ
2822

׳׳שוב
- 3042.00 2600.00 אולג סביצקי 61151.907  תכנון במי נגישות תכנית ואישור בדיקה

הנדסה מחלקה תיקוה שערי
2823

׳׳שוב
- 3042.00 2600.00 אולג סביצקי 61151907  תכנון במי נגישות תכנית ואישור בדיקה

הנדסה מחלקה שומרון מעלה
2824

׳׳שוב
- 3042.00 2600.00 אולג סביצקי 61151907  תכנון במי נגישות תכנית ואישור בדיקה

הנדסה מחלקה ענב
2825

׳׳שוב
- 9360.00 8000.00 בע"מ כץ חגי 61081821  ן תיכנו מען כיתות 3 קונסטרוקציה תכנון

הנדסה מחלקה םלימגד
2826

׳׳שוב
- 9360.00 8000.00 בע"מ כץ חגי 61081821  ן תיכנו מעו כיתות 3 קונסטרוקציה תכנון

הנדסה מחלקה נטפים קרית
2827

׳׳שוב
- 9360.00 8000.00 בע"מ כץ חגי 61081821  ן תוכנו מעו כיתות 3 קונסטרוקציה תכנון

הנדסה מחלקה ענב
2828

׳׳שוב
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פרטים עבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפני סכום ספק שם ספק החוזה סוג נושא חוזה '0מ
- 9360.00 8000.00 בע"מ כץ חגי (31081821  ן תכנו מען כיתות 3 קונסטרוקציה תכנון

הנדסה מחלקה תיקוה שערי
2829

׳ישוב
- 9360.00 8000.00 בע"מ כץ חגי 61081821 ן תיכנו מעו כיתות 3 קונסטרוקציה תכנון

הנדסה מחלקה שומרון מעלה
2830

׳׳שוב
- 9360.00 8000.00 בע"מ כץ חגי 61ר81821  ן תוכנו מעו כיתות 3 קונסטרוקציה תכנון

הנדסה מחלקה אפריים עץ
2831

יישוב
ע לבקשת מעוכב אך חתום חוזה - 0.00 0.00 קולור אוריין - מילכה להב 61121985  60 לטיפול תחנה - רווחה מחי שיפוץ

רווחה מחלקה 0
2836

׳׳שוב
- 5850.00 5000.00 זליו דיאמנדי דרבסקי 61041919  תכנון כיתות 3 עבור קרקע לביסוס יעוץ

הנדסה מחלקה תיקוה שערי
2840

יישוב
- 5850.00 5000.00 זליו דיאמנדי דרבסקי 61041919  תכנון כיתות 3 עבור קרקע לביסוס יעוץ

הנדסה מחלקה םלימגד
2841

׳׳שוב
- 5850.00 5000.00 זליו דיאמנדי דרבסקי 61041919  תכנון כיתות 3 עבור קרקע לביסוס יעוץ

הנדסה מחלקה נטפים קרית
2842

׳׳שוב
- 5850.00 5000.00 זליו דיאמנדי דרבסקי 61041919  תכנון כיתות 3 עבור קרקע לביסוס יעוץ

הנדסה מחלקה שומרון מעלה
2843

׳׳שוב
- 5850.00 5000.00 זליו דיאמנדי דרבסקי 61041919  תכנון כיתות 3 עבור קרקע לביסוס יעוץ

הנדסה מחלקה אפריים עץ
2844

׳׳שוב
- 5850.00 5000.00 זליו דיאמנדי דרבסקי 61041919  תכנון כיתות 3 עבור קרקע לביסוס יעוץ

הנדסה מחלקה ענב
2845

׳׳שוב
- 6552.00 5600.00 אליהו גולדין 610120263  תכנון מע כיתות 3 עבור מכרזנות שרותי

הנדסה מחלקה םלימגד
2850

׳׳שוב
מג שומרון חמדת - יזם התחייבות - 0.00 0.00 בע"מ שומרון חמדת  610814263 יז ת ו התחית וו פיתוח עבודת הכפר לב שכונה

0 מחלקה תפוח ̂-כ
2852

׳׳שוב
- 6786.00 5800.00 בע"מ 1996 לי אור קרן 6ת192009  תכנון ותאור חשמל מערכות וליווי תכנון

הנדסה מחלקה תיקוה שערי
2857

׳׳שוב
- 6786.00 5800.00 בע"מ 1996 לי אור קרן 6119ל009  תכנון ותאור חשמל מערכות וליווי תכנון

הנדסה מחלקה םלימגד
2858

׳׳שוב
- 6786.00 5800.00 בע"מ 1996 לי אור קרן 61192009  תכנון ותאור חשמל מערכות וליווי תכנון

הנדסה מחלקה נטפים קרית
2859

׳׳שוב
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פרטים עבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפני סכום ספק שם ספק החוזה סוג נושא חוזה ימס
- 6786.00 5800.00 בע"מ 1996 לי אור קרן 611920ע9  תכנון ותאור חשמל מערכות וליווי תכנון

הנדסה מחלקה שומרון מעלה
2860

יישוב
- 6786.00 5800.00 בע"מ 1996 לי אור קרן 61192009  תכנון ותאור חשמל מערכות וליווי תכנון

ה0הנד מחלקה אפריים עץ
2861

יישוב
- 6786.00 5800.00 בע"מ 1996 לי אור קרן 61192009  ן הכנו ותאור חשמל מערכות וליווי תכנון

ה0הנד מחלקה עינב
2862

יישוב
- 7020.00 6000.00 סופיה אלעד 61011339  תכנון ברוכין יום למעון מטבח תכנון

ה0הנד מחלקה ברוכין
2863

יישוב
- 70200.00 60000.00' ובנוי -אדריכלות ולדן רחל 61191920  תכנון תכלית רב למבנה אדריכלי תכנון

הנדסה מחלקה אפריים עץ
2865

יישוב
- 9360.00 8000.00 נוף אדריכל - שלמה גת 6103992ר  תכנון קהי למבנה פיתוח עבודות תכנון

הנדסה מחלקה אפריים עץ
2868

יישוב
במייל נשלח - חדש ספק פתיחת - 9213.75 7875.00 שרון נעים 611401483  ן תכנו לנ ותקשורת חשמל מתקני תכנון

ה0הנד מחלקה אפריים עץ
2869

יישוב
- 11115.00 9500.00 עופר פרדסי 6117332ל  תכנון ואוורור אוויר מיזוג מערכות תכנון

הנדסה מחלקה אפריים עץ
2871

יישוב
- 17550.00 15000.00 משה קוזניאצוב 61190463  תכנון ב קהילתי מבנה של הנדסי תכנון

הנדסה מחלקה אפריים עץ
2872

יישוב
- 4212.00 3600.00 אדריכלית - דליה וולקוף 61061446  תכנון למבנו בניה להיתר נגישות אישור

הנדסה מחלקה אפריים עץ
2874

יישוב
החקלאות משרד פרויקט - 2925.00 2500.00 יותם-יהושע-משה לוי 6ר12 19)88  תכנון פיתוח קונסטרוקציה פרטי תכנון

ה0הנד מחלקה מורה אלון
2877

יישוב
- 35743.50 30550.00 בע'מ בתנועה חדשה דרך 61041921  צוע י ב ישו 16 ב בטיחות מעקות התקנת

ה0הנד מחלקה 0
2882

יישוב
- 2535.39 2167.00 סופיה אלעד 61011339  תכנון עינב יום למעון מטבח תכנון

ה0הנד מחלקה ענב
2889

יישוב
- 2535.39 2167.00 סופיה אלעד 61011339  תכנון מגדלים יום למעון מטבח תכנון

ה0הנד מחלקה םלימגד
2890

יישוב
- 2535.39 2167.00 סופיה אלעד 61011339  תכנון שו מעלה יום למעון מטבח תכנון

הנדסה מחלקה שומרון מעלה
2891

יישוב
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פרטים עבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפני סכום ספק שם ספק החוזה סוג נושא חוזה '0מ
- 2535.39 2167.00 סופיה אלעד 61011339  תכנון תק שערי יום למעון מטבח תכנון

הנדסה מחלקה תיקוה שערי
2892

׳ישוב
- 2535.39 2167.00 סופיה אלעד 61011339  תכנון נטנ קרית יום למעון מטבח תכנון

הנדסה מחלקה נטפים קרית
2893

׳׳שוב
- 2535.39 2167.00 סופיה אלעד 61011339  תכנון אפרים עץ יום למעון מטבח תכנון

הנדסה מחלקה אפריים עץ
2894

יישוב
- 4212.00 3600.00 בע"מ מדידות גרינולד 61039308  מדידה לש ביישוב זמני ספר בית מדידת

הנדסה מחלקה שםל
2896

׳׳שוב
- 2808.00 2400.00 בע"מ מדידות גרינולד 61039308  דה מדי נ עבור 1035 מגרש מדידת עדכון

הנדסה מחלקה יןברוכ
2900

יישוב
- 9360.00 8000.00 זליו דיאמנדי דרבסקי 610-41919  יעוץ עב 703 מגרש קרקע לביסוס יעוץ

הנדסה מחלקה שםל
2904

׳׳שוב
- 9828.00 00 O O O O תכנון, - אינג' איגור, פיסמן 61170256  תכנון מגד יום במעון אינסטלציה תכנון

הנדסה מחלקה םלימגד
2908

׳׳שוב
- 9828.00 00 O O O O תכנון, - אינג' איגור, פיסמן 61170256  תכנון עינב יום במעון אינסטלציה תכנון

הנדסה מחלקה נביע
2910

׳׳שוב
- 4212.00 3600.00 בע"מ מדידות גרינולד 61039308  מדידה רונ לגבעת הכניסה כביש מדידת

הנדסה מחלקה ברכה הר
2913

׳׳שוב
- 8190.00 7000.00 בע"מ 1996 לי אור קרן 611920ר9  תכנון 1 חשמל הזנות מערכי וליווי תכנון

הנדסה מחלקה יקיר
2915

׳׳שוב
מוקפא פרויקט - 3.50 2.99 בע"מ הנדסה נחשון ש.ל.  61212597 ופיקוח הול ם י מעון וביצוע תכנון ופיקוח ניהול

הנדסה מחלקה חפץ אבני
2916

׳׳שוב
- 2340.00 2000.00 ושרות תברואה ניהול מאיה 61130001  וע ביצ - מנוף ו משאית ידי על גזם פינוי

שפע מחלקה 0
2920

׳׳שוב
- 31590.00 27000.00 ותנועה כבישים תכנון מגל 61131049  ן ו תכנ ! בית עבור וכבישים תנועה תכנון

הנדסה מחלקה יקיר
2922

׳׳שוב
- 22815.00 19500.00 ותנועה כבישים תכנון מגל 61131049  תכנון רו גבעת ב וכבישים תנועה תכנון

a  in־rD הנדסה מחלקה
2923

׳׳שוב
- 3978.00 3400.00 ותנועה כבישים תכנון מגל 61131049  תכנון להסד מפורט תכנון שטח תוספת

הנדסה מחלקה תפוח כפר
2927

׳׳שוב
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פרט׳ם עבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפנ׳ סכום ספק שם ספק החוזה סוג נושא חוזה מס'
- 5616.00 4800.00 בע"מ מדידות גרינולד 61039308  מדידה ע מעון תב"ע עבור מדידה עדכון

הנדסה מחלקה אפריים עץ
2928

׳׳שוב
- 2375.10 2030.00 אלקין ששונקר 61213911  צוע בי הפ מפעל ליקויים תיקון השלמת

הנדסה מחלקה יקיר
2929

׳׳שוב
- 2574.00 2200.00 מלכיאל ציון חן 61081840  מדידה תק בשערי יום מעון עבור מדידה

הנדסה מחלקה תיקוה שערי
2930

׳׳שוב
- 2340.00 2000.00 ד - מחמד אנס אל מצארוה 61130106  אחזקה - מנוף ו משאית ידי על גזם פינוי

שפע מחלקה 0
2934

׳׳שוב
- 2106.00 1800.00 בע"מ מדידות גרינולד 61039308  מדידה ממ"ד ספר בבית מדידה השלמת

הנדסה מחלקה תיקוה שערי
2947

׳׳שוב
- 2106.00 1800.00 בע"מ מדידות גרינולד 61039308  מדידה ז רמון ספר בבית מדידה השלמת

הנדסה מחלקה תיקוה שערי
2948

׳׳שוב
- 6435.00 5500.00 בע"מ מדידות גרינולד 61039308  מדידש תב"ע לצורך פוטוגרמטרית מפה

הנדסה מחלקה חרמש
2949

׳׳שוב
חדש ספק - הנדסה גדיש - 15116.40 12920.00 בע"מ להנדסה חברה גדיש 610394H  ץ יעו ספו אולם עבור ופיקוח ליווי יעוץ,

הנדסה מחלקה םיצופ
2965

׳׳שוב
- 5265.00 4500.00 בע"מ מהנדסים רימון אגסי 61010163  תכנון ילדי גן עבור מסלעה לחיזוק יעוץ

הנדסה מחלקה אפריים עץ
2970

׳׳שוב
זמני תבר - 9828.00 8400.00 בע"מ מדידות גרינולד 61039פ08  מדידה יום מעון עבור 801 מגרש מדידת

הנדסה מחלקה חפץ אבני
2972

׳׳שוב
- 17550.00 15000.00ואורטופו מיפוי - הנרי סלוק 61151913  מדילה ן בינוי עבור פוטוגרמטרית מדידה

הנדסה מחלקה םלימגד
2973

׳׳שוב
- 14040.00 12000.00ואורטופו מיפוי - הנרי סלוק 61151913  מדידה תב"ע עבור פוטוגרמטרית מדידה

הנדסה מחלקה םלימגד
2974

׳׳שוב
מים הנדסת - בינוי + תבע - 73211.58 62574.00 מים הנדסת - חיים יעקובי  61100013 תב"ע תכנון ב חלקית בינוי ותכנית תבע תכנון

הנדסה מחלקה םלימגד
2975

׳׳שוב
ובינוי תבע תכנון - 358020.00 306000.00 -אדריכלים בינה נודלמן  61140508 תב"ע תכנון מ ליישוב בינוי ותכנית תבע תכנון

הנדסה מחלקה םלימגד
2976

׳׳שוב
- 6669.00 5700.00 ופיו עפר תשתיות חסן וליד 61061432  יצוע ב ע - פדואל במט"ש ביוב קו תיקון

הנדסה מחלקה פדואל
2984

׳׳שוב
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פרטים עבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפני סכום ספק שם ספק החוזה סוג נושא חוזה ימס
- 0.00 0.00 בע"מ גנבר א.א.  61010004 ופיבר ניהול סני> מתקן קו הקמת פיקוח ניהול

ה0הנד מחלקה !חיר
2985

יישוב
- 0.00 0.00 בע"מ דיאגנוסטיקה דין 61042922  ושרו רכישה בדיקות למכשיר וחומרים בקרים

ןבטחו מחלקה 0
2994

יישוב
ביוב מקרן תשלום - 24570.00 21000.00 בע'מ מהנדסים בלאו א. 61010009  ן תכנו ודפיוזר קדם טיפול מערכת תכנון

הנדסה מחלקה חפץ אבני
3002

יישוב
- 6435.00 5500.00 בע'מ גאוטכניקה - מכטה 61138621  ׳!עוץ כית דו ילדים גן עבור קרקע יעוץ

ה0הנד מחלקה םלימגד
3007

יישוב
- 17550.00 15000.00 בע"מ הר-טוב מ.ל.ה. 61130043  תכנון בישוב ספורט אולם פיתוח תכנון

ה0הנד מחלקה םיצופ
3016

יישוב
- 17550.00 15000.00 בע"ו השקעות )י.מ.( יחיאור 61070218 ,יעוץ ת לאזורי פוטנציאל ובדיקת מיפוי

לשכה מחלקה 0
3024

יישוב
מע"מ + 72,000 ליאור עי אומדן - 0.00 0.00 בע"מ מהנדסים אלבו  610101980 ופיקוח הול ני ש יום מעון בניית על פיקוח ניהול

ה0הנד מחלקה יןברוכ
3030

יישוב
זאב רזניק ספק- - 0.00 0.00 בעי יועצים מהנדסים, רזניק  61200340 ופיקוח ברול כיתות 24 יסודי בי"ס תכנון ניהול

ה0הנד מחלקה יןברוכ
3033

יישוב
2018 מתקציב 18168850 סעיף 31/12/18 - 0.00 0.00 לקבי הקצבות הפיס מפעל  570000019 פעול שיתוף לש לימודים מלגות הענקת תקנון

0מתנ מחלקה 0
3041

יישוב
סופי בחשבון מהקבלן לקזז יש - 585.00 500.00 איסר ברלין 61022052  ביצוע נופים במעון חשמל דוד תיקון

ה0הנד מחלקה נופים
3042

יישוב
- 9945.00 8500.00 בע"מ מהנדסים רימון אגסי 61010163  תכנון תכליו רב מבנה עבור קרקע יעוץ

הנדסה מחלקה אפריים עץ
3045

יישוב
2017 פיס בימות - הפיס מפעל - 0.00 0.00 לקבי הקצבות הפיס מפעל 57ס00009 פעול שיתוף במסג מופע בקיום תמיכה בקשת

0מתנ מחלקה 0
3058

יישוב
ה.ת( ) 50,000 עד - 1 צו - 146250.00 125000.00 אדריכל - גדליה נח 61140140  קכנון בר בישוב כיתות 3 יום מעון תכנון

ה0הנד מחלקה ברקן
3076

יישוב
- 3861.00 3300.00 ’בע ותשתיות חשמל הופמן 61051071  סיצוע בית הפלוגה באזור זמנית תאורה

ה0הנד מחלקה ברכה הר
3088

יישוב
- 117!!.!! ! משה קוזניאצוב ! ! ! . ! !1 61130463  ן תכנו ילדי גן עבור קונססרוקציה תכנון

ה0הנד מחלקה נופים
3101

יישוב
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פרט׳ם עבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפנ׳ סכום ספק שם ספק החוזה סוג נושא חוזה מס'
במייל טופס נשלח חדש- ספק - 994.50 850.00 בע"מ יוגר מ. אינג' 61016ס50 ץ ועו לתימ פיתרון לצורך מקדים ביקור

הנדסה מחלקה תיקוה שערי
3102

׳׳שוב
- 5850.00 5000.00 בהנדסח שירותים מסינג א. 61010199  תכנון אד' לעב' ואומדן מפרט,כ.כמויות

הנדסה מחלקה נופים
3103

׳׳שוב
- 3861.00 3300.00 אדריכלית - דליה וולקוף 61061446  תכנון כ דו ילדים גן עבור נגישות אישור

הנדסה מחלקה נופים
3104

׳׳שוב
- 12000.00 10256.41 חשמל הנדסת - יוסף דורי 61039934 ן תיכנו יי גן עבור ותקשורת חשמל תכנון

הנדסה מחלקה נופים
3105

׳׳שוב
- 8775.00 7500.00 גנים תכנון - קיריל קובנטור 61192436  תכנון כיתתי דו ילדים לגן פיתוח תכנון

הנדסה מחלקה נופים
3106

׳׳שוב
- 23400.00 20000.00 אדרילות - סבטלנה פישמן 61172606  ן תכני מ יום מעון עבור נוף פיתוח תכנון

הנדסה מחלקה םלימגד
3108

׳׳שוב
- 21645.00 18500.00 אדרילות - סבטלנה פישמן 61172606  11 תכנ ק יום מעון עבור נוף פיתוח תכנון

הנדסה מחלקה נטפים קרית
3109

׳׳שוב
במייל טופס נשלח חדש- ספק - 19656.00 16800.00 בע"מ יוגר מ. אינג' 61016ער0 יעוץ 1 מדרון תימוך וביסוס קרקע יעוץ

הנדסה מחלקה תיקוה שערי
3110

׳׳שוב
- 8424.00 7200.00 בע"מ מדידות גרינולד 61039308 מדידה שומרון בשבי מדידה

תיירות מחלקה שומרון שבי
3111

׳׳שוב
- 8775.00 7500.00 בע'מ מתום אמי 61015085  מדידה בשב גישה כביש היתכנות מדידת

תיירות מחלקה שומרון שבי
3112

׳׳שוב
- 4680.00 4000.00 בע"מ 1996 לי אור קרן 1192009 61  תכנון תנועה במעגל תאורה וליווי תכנון

הנדסה מחלקה אפריים עץ
3116

׳׳שוב
- 21645.00 18500.00 אדרילות - סבטלנה פישמן 61172606 11 תכנ ש יום מעון עבור נוף פיתוח תכנון

הנדסה מחלקה תיקוה שערי
3117

׳׳שוב
- 1895.40 1620.00 אולג סביצקי 61151907  תכנון עבו נגישות תכנית ואישור בדיקה

הנדסה מחלקה יקיר
3124

׳׳שוב
- 2527.20 2160.00 אולג סביצקי 61151907  תכנון עבו נגישות תכנית ואישור בדיקה

הנדסה מחלקה םלימגד
3125

׳׳שוב
- 2316.60 1980.00 אולג סביצקי 61151907  תכנון עבו נגישות חכניח ואישור בדיקה

הנדסה מחלקה מורה אלון
3126

׳׳שוב
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פרט׳םעבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפנ׳ סכוםספק שם ספק החוזה סוגנושא חוזה מס'
- 2106.00 1800.00 אולג סביצקי 611511907  תכנון עבו נגישות תכנית ואישור בדיקה

הנדסה מחלקה תמריא
3127

׳׳שוב
- 2948.40 2520.00 אולג סביצקי 61151907  תכנון עבו נגישות תכנית ואישור בדיקה

הנדסה מחלקה שומרון שבי
3128

׳׳שוב
- 14976.00 12800.00 מהנדסים לרנטל ראובן 61200040  תכנון ביישוב גישה כביש תאורת תכנון

הנדסה מחלקה יקיר
3129

׳׳שוב
- 10530.00 9000. 00 הנדס בסיס א. - איתן בסיס 61ר23098  תכנון ותאור! חשמל בזק תשתיות תכנון

הנדסה מחלקה םיצופ
3130

׳׳שוב
- 100035.00 85500.00 אדריכלית - מיכל תירושי 61221196 ין תכנ 1 כיתות 3 יום מעון לביצוע תכנון

הנדסה מחלקה ברוכין
3152

׳׳שוב
- 11700.00 10000.00 עופר פרדסי 61173323  תכנון ה במרכז ואוורור אויר מיזוג תכנון

הנדסה מחלקה פדואל
3158

׳׳שוב
- 10530.00 9000.00 אדריכלית - דליה וולקוף 6106144ל  ן תכני המ. במרכז למבנה נגישות אישור

הנדסה מחלקה פדואל
3159

׳׳שוב
- 8775.00 VI Ln o p O O תכנון, - אינג' איגור, פיסמן 61170256  תכנון המבקר במרכז אינסטלציה תכנון

הנדסה מחלקה פדואל
3160

׳׳שוב
- 22230.00 19000.00 גנים תכנון - קיריל קובנטור 61192436  תכנון פדוא מבקרים מרכז פיתוח תכנון

הנדסה מחלקה פדואל
3162

׳׳שוב
- 21060.00 18000.00 משה קוזניאצוב 61190463  תכנון מ מרכז עבור קונסטרוקציה תכנון

הנדסה מחלקה פדואל
3163

׳׳שוב
- 9945.00 8500.00 בע"מ וולנסקי טל 61090525  תכנון מבקרים מרכז עבור מעלית תכנון

הנדסה מחלקה פדואל
3164

׳׳שוב
- 8190.00 7000.00 בהנדסת שירותים מסינג א. 6פ010199  ן ו תוכר ע ואומדן כמויות כ. מפרט, הכנת

הנדסה מחלקה פדואל
3165

׳׳שוב
- 7020.00 6000.00 שרון נעים 611401-48  תכנון מרנ עבור ותקשורת חשמל תכנון

הנדסה מחלקה פדואל
3166

׳׳שוב
31/12/18 - 5050000.00 4316239.32 התיירות משרד 57000011 פעול ף שיתו הא ותשתיות פיתוח לתכנון מענק

הנדסה מחלקה פדואל
3168

׳׳שוב
הפרוייקט מערך 4.5% - 8190.00 7000.00 הנדסה הס - יעקב הס  61055136 פיקוח ם ניהיל מ הרחבת לפרויקט ופיקוח ניהול

הנדסה מחלקה תפוח כפר
3182

׳׳שוב

Sunday, May 13, 201830 מתוך 9 עמוד



פרטים עבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפני סכום ספק שם ספק החוזה סוג נושא חוזה ימס
הנדסה אגף פרסומים סעיף - בעיב הארצי המודעות מוקד 61137184  רכש ועדת בעיתונות פומביים מכרזים פרסום

ה0הנד מחלקה 0
3199

יישוב
הפרוייקט מערך 3.5% - 0.00 0.00 בע"מ הנדסה נחשון ש.ל. 61212597 ופיקוח ניהול בשבי מועדון שיפוץ ופיקוח ניהול

הנדסה מחלקה שומרון שבי
3200

יישוב
- 9360.00 8000.00 זליו דיאמנדי דרבסקי 61041919  תכנון 707 מגרש ילדים לגן קרקע יעוץ

ה0הנד מחלקה לשם
3212

יישוב
ש"ח 1170 = נוסף ישוב כל - 17550.00 15000.00ו רואי - ושות' בוכניק אופיר 6101091ת  רכש ועבת להיטל העזר לחוק תחשיב הכנת

זברותיג מחלקה 0
3216

יישוב
- 19656.00 16800.00 בעי מהנדסים ליבוביץ פטר 61172614  ביצוע זו בעלי תעשיה אזור בה"ת הכנת

ה0הנד מחלקה -״קב עלי
3222

יישוב
- 14040.00 12000.00 בע"מ כץ חגי 61081821  תכנוו תחת למרתף קונסטרוקציה תכנון

ה0הנד מחלקה םלימגד
3223

יישוב
- 4504.50 3850.00 חשמל מנחם - מנחם אופן 61ר16321 צוע ב׳ לכית חשמל הזנת וחיבור תשתיות

ה0הנד מחלקה מורה אלון
3225

יישוב
- 11466.00 9800.00צי אבי - השרון איל חקלאי 6ל08ת973  תכנון ב אזור לחיבור ביוב מאסף תכנון

ה0הנד מחלקה תיעל0
3226

יישוב
בע"מ צריכה מוצרי טורנדו ספק: - 900000.00 769230.77  ביצוע מפו; מזגנים של והתקנה אספקה

ךנויח מחלקה 0
3227

יישוב
הפרוייקט מערך 3.5% תשלום: - 0.00 0.00בע (2006) מהנדסים נ.ת.פ.  61140352 ופיקוח ניהול ביישוב תנועה ופיקוח ניהול תכנון

ה0הנד מחלקה םלימגד
3236

יישוב
- 0.00 0.00 0  יז התחיבות א זהב עלי יח"ד 62 יזם התחייבות

ה0הנד מחלקה -הב ליע
3239

יישוב
קהיל פיס מועדון .1הפיס: מבני 4 - 11700.00 10000.00 להנדסה חברה אפרת אבני 61013610  יעוץ > מבני 4 ל- ונגישות בטיחות סקר

ה0הנד מחלקה 0
3247

יישוב
הפרוייקט. מעלות 3.5% שכ"ט - 0.00 0.00 בע"מ הנדסה ריטם מ.ג.  61130065 ופיקוח ניהול נ כיתתי דו ילדים גן ופיקוח ניהול

ה0הנד מחלקה נופים
3251

יישוב
- 19890.00 ותנועה כבישים תכנון מגל 61131049)  ן תכנו סנ מגרש עבור ותנועה פיזי תכנון

ה0הנד מחלקה םיצופ
3258

יישוב
- 1287.00 m בעיימ מדידות גרינולד a n 61039308  ידה מד ילז גן עבור במגרש גבולות סימון

ה0הנד מחלקה תיקוה שערי
3267

יישוב
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פרט׳ם עבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפנ׳ סכום ספק שם ספק החוזה סוג נושא חוזה מס'
707 מגרש - 7020.00 6000.00 קונסט תכנון בוריס- רוטריב 61201332  תכנון ופית תומכים קירות ופיקוח תכנון

הנדסה מחלקה שםל
3268

׳׳שוב
שעוו 30 עד מע"מ. + לשעה 400 - 14040.00 12000.00 שליט בועז ד"ר 61040017  יעוץ ארגוניינ תהליכים וליווי אישי יעוץ

זברותיג מחלקה 0
3279

׳׳שוב
- 10296.00 8800ע.0 ותנועה כבישים תכנון מגל 61131049  תכנון בבר ילדים גם עבור תנועה תכנון

הנדסה מחלקה ברקן
3284

׳׳שוב
- 0.00 0.00 בע"מ לולהטק  61120116 פעול ושיתוף גרוטא - רכבים מספרי לגבי מידע

שפע מחלקה 0
3290

׳׳שוב
4% התיירות- משרד דרך - 0.00 0.00 הנדסה הס - יעקב הס  61055ר36 ופיקוח ניהול אתר מבקרים מרכז ופיקוח ניהול

הנדסה מחלקה מורה אלון
3291

׳׳שוב
- 800000.00 683760.68 בע'מ תעשיות מירז א.ד.  61010045 שלוש! ועדת - ספר לבתי וציוד ריהוט אספקת

רכש מחלקה 0
3293

׳׳שוב
חברתי לשיוויון המשרד ספק: - 37500.00 32051.28  ה0הכנ אזרח למען תוכניות וביצוע פיתוח

ישובים מחלקה 0
3296

׳׳שוב
- 7488.00 6400.00 מיכאל צ'צ'ל 6K)80921  ן תכנו והגנה בטיחות סידורי ותכנון ייעוץ

הנדסה מחלקה לפדוא
3297

׳׳שוב
חונכות. לכל ש"ח 130 - לחינוך דוידסון -מכון פר'ח 61172914  הכנסה בקהי סטודנטים והפעלת חונכות

ךנוחי מחלקה 0
3298

׳׳שוב
מע"מ + למ"ר ש"ח 0.8 - 15000.00 12820.51 מדידות לי-דו - ציון כהן 61111161  מדידה המוע בישובי נכסים סקר שירותי

גבה מחלקה 0
3301

׳׳שוב
- 2925.00 2500.00 גנים תכנון - קיריל קובנטור (31192436  ן תבנו ילדיו גני 4 ל עפר עבודות תוכנית

הנדסה מחלקה יןברוכ
3305

׳׳שוב
- 259200.00 221538.46 לאומי לביטוח המוסד 61055071  הכנסה טיפ יום למעון ציוד רכישת מימון

רווחה מחלקה 0
3310

׳׳שוב
58 - בשבוע שעות 40 מתנדב כל - 0.00 0.00לק הקצבות הבטחון משרד 57000015  הכנסה מוק - לאומי שירות בנות העסקת

בטחון מחלקה 0
3313

׳׳שוב
מלי חדר - 30/10/17 - מפגשים 3 - 450.00 384.62 ה שומרון,בקעת - ש"י מ.ט.י 61138501 הכנסה במועצה ישיבות חדרי השכרת

ברקן אית מנהלת מחלקה ברקן
3314

׳׳שוב
- 3510.00 3000.00 שרון נעים 61140148  תכנון ע ותקשורת חשמלו מתקני תכנון

הנדסה מחלקה דותן מבוא
3318

׳׳שוב
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פרט׳ם עבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפנ׳ כום0 פק0 שם פק0 החוזה וג0 נושא חוזה '0מ
הנדסה גבן חדש ספק - 7020.00 6000.00 בע הנדסי ייעוץ הנדסה גבן 610303ד8  תכנון סניטר אינסטלציה מערכת תכנון

הנדסה מחלקה דותן מבוא
3319

׳׳שוב
צןקרמן אלכס חדש ספק - 8190.00 7000.00  תכנון ילדי גן עבור קונסטרוקציה תכנון

הנדסה מחלקה דותן מבוא
3320

׳׳שוב
מעוז - זברק אלכס חדש ספק - 5850.00 5000.00  תכנון ילד גן עבור ונגישות בטיחות יעוץ

הנדסה מחלקה דותן מבוא
3321

׳׳שוב
- 5850.00 5000.00 לייזר, סער - משה מאטקיס 6H30094 יעוץ לייז התקנת עבור דעת וחוות יעוץ

הנדסה מחלקה פדואל
3325

׳׳שוב
- 500000.00 427350.43 התיירות משרד 57000011  הכנסה ה פיתוח עבודות משותף פרוייקט

תיירות מחלקה מורה אלון
3327

׳׳שוב
- 17550.00 1510.ק00מוניציפלייו שרותים חן מוטי 61130132  יעוץ הפעל כלכלית דעת חוות עריכת

שפע מחלקה 0
3329

׳׳שוב
- 11700.00 10000.00 בע"מ הר-טוב מ.ל.ה. 61130043  י תכנו בישו! כדורגל מגרש פיתוח תכנון

הנדסה מחלקה נטפים קרית
3332

׳׳שוב
- 21060.00 18000.00 בע"מ 1996 לי אור קרן 61192009  תכנון ל להעתקת ותאורה חשמל תכנון

הנדסה מחלקה עינב
3336

׳׳שוב
- 21060.00 18000.00 בע"מ 1996 לי אור !קרן ר1192009  תכנון ק להעתקת ותאורה חשמל תכנון

הנדסה מחלקה עינב
3337

׳׳שוב
אישית ערבות אושרה - 0.00 0.00  צ תתחיבות מ מונטיפיורי שכונת יזם התחיבות

הנדסה מחלקה םיצופ
3342

׳׳שוב
- 7722.00 6600.00׳ צי אבי - השרון איל חקלאי 61081973  ו תכנו אולנ עבור וביוב מים חיבור תכנון

הנדסה מחלקה סלעית
3343

׳׳שוב
- 6435.00 5500.00 בע"מ מדידות גרינולד 61039308  ן ו תכנ תכנון לצורך 1001 מגרש מדידת

הנדסה מחלקה סלעית
3346

׳׳שוב
- 4212.00 3600.00 בע"מ מדידות גרינולד 61039:308 ל! עבור 303A-B מגרש מדידת  מדידה או

הנדסה מחלקה זהב ליע
3349

׳׳שוב
ת ארזים מסיקה- חודשים.משה 8 - 0  יה התחיבות יח"דב 31 שכונה ופיתוח תשתיות

הנדסה מחלקה רבבה
3352

׳׳שוב
- 2106.00 1800.00 בע"מ מדידות גרינולד 610ב9308  מדידה ג עבור 1005 מגרש מדידת עדכון

הנדסה מחלקה דותן מבוא
3354

׳׳שוב
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פרטים עבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפני סכום ספק שם ספק החוזה סוג נושא חוזה ימס
- 4680.00 4000.00 קונסט תכנון בוריס- רוטריב 6120פ332  תכנון תומכ קירות קונסטרוקצית תכנון

ה0הנד מחלקה לעית0
3357

יישוב
חברתי לשיוויון המשרד של חוזה - 0.00 0.00  ה0הכנ התמ> נפגעי טיפול הכשרה קורס

רווחה מחלקה 0
3358

יישוב
- 17035.20 14560.00 בע'מ חשמל הנדסת ניצוץ 61140328  תכנון באזור 7,8 בכבישים תאורה תכנון

ה0הנד מחלקה ריחן
3361

יישוב
- 7371.00 6300.00 בע"מ מהנדסים רימון אגסי 6101H63  תכנון ילדינ גני עבור וביסוס קרקע יעוץ

ה0הנד מחלקה רבבה
3364

יישוב
הכללי החשב של חוזה - 0.00 0.00  פעול ׳שיתוף הממשל הספקים פורטל הפעלת

זברותגי מחלקה 0
3365

יישוב
- 93600.00 80000.00ב אדריכלים מקום רוזנהיים  61200005 תב״ע תכנון מס ו מלאכה תעשיה תב"ע תכנון

ה0הנד מחלקה -הב עלי
3367

יישוב
- 1229904.00 1051200.00 לישראל קיימת קרן 61192000  ה0כמ ה אופניי שבילי רשת מערבא סינגל

תיירות מחלקה 0
3368

יישוב
ומר איתמר חטמ"ר למחנות מימון - 9694000.00 8285470.0לקב הקצבות הבטחון משרד 57000015 ה0הכנ שאי. תחנות הבטחון משרד מימון

הנדסה מחלקה מורה אלון
3374

יישוב
- 7020.00 6000.00 תכנון, - אינג' איגור, פיסמן 61170ל56  ו תכנו מתחת לקומה אינסטלציה תכנון

ה0הנד מחלקה םלימגד
3376

יישוב
- 5850.00 5000.00 יותם-יהושע-משה לוי 61121988  תכנון חדר במתחם קונסטרוקציה תכנון

הנדסה מחלקה שומרון שבי
3381

יישוב
17123750 סעיף - 0.00 0.00 ופתוח בניה צנרת נדיר יגאל 61140227  אחזקה מעבר בתחנת טרקטור עבודת

שפע מחלקה 0
3384

יישוב
- 14040.00 12000.00 נוף אדריכל - שלמה גת 61039921  תכנון 1 ילדים גן עבור פיתוח עבי תכנון

הנדסה מחלקה דותן מבוא
3386

יישוב
דיסקונט בנק מול - 40000000.00 34188034.19  ושרו רכישה לפיתוח הלוואה - מימון הסכם

זברותיג מחלקה 0
3388

יישוב
זולדן אמפא - 12500.00 10683.76 0  יז התחיבות ברוכין ג' שלב - יח"ד 144

ה0הנד מחלקה ברוכין
3395

יישוב
- 16965.11 145n כבישים הנרסת - ניצן מגל .n 61131011 תכנון ילדים גן עבור ופיזי ת0רנו תכנון

ה0הנד מחלקה שומרון מעלה
3400

יישוב
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פרט׳ם עבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפנ׳ סכום ספק שם ספק החוזה סוג נושא חוזה מס'
- הממשלה ראש משרד מול חוזה - 2850339.00 2436187.18 0  הכנסה לגיטימציה דה הסברה

שכהל מחלקה 0
3409

׳׳שוב
- 13770.90 11770.00 מער מ.ד. - מרק טרכטנברג 61090616  ביצוע במט"ש אבטחה מצלמות התקנת

הנדסה מחלקה צהרי
3411

׳׳שוב
אושרה הזמנה - 4095.00 3500.00 בע"מ 1996 לי אור קרן 61192009  נון תכ סו בתוואי שינויי על חשמל תכנון

הנדסה מחלקה םלימגד
3412

׳׳שוב
אר שלבים. 3 ל- מחולק המתחם - 6047230.00 5168572.65 0  יז תתחיבות יזמ אריאל - שקד בישוב יח"ד 82

הנדסה מחלקה שקד
3413

׳׳שוב
- 6142.50 5250.00 בע"מ מהנדסים רימון אגסי 61010163  תכנון ילדי! גן עבור קרקע לביסוס יעוץ

הנדסה מחלקה דותן מבוא
3415

׳׳שוב
- 6142.50 5250.00 בע"מ מהנדסים רימון אגסי 6101016ח תכנון ילדי! גן עבור קרקע לביסוס יעוץ

הנדסה מחלקה תפוח כפר
3416

׳׳שוב
- 0.00 0.00 0  כללי הממשלו ראש משרד מול הסכם

ישובים מחלקה 0
3419

׳׳שוב
- 17550.00 15000.00 בע'מ מהנדסים בלאו א. 61010009  תכנון ת לישיבה וביוב מים חיבור תכנון

הנדסה מחלקה ברוכין
3441

׳׳שוב
בטוח על חדש ספק - 12402.00 10600.00 בטיחות הנדסת - בטוח על 6H61515 יעוץ משרדיב מבנה עבור בטיחות יעוץ

הנדסה מחלקה
3453

׳׳שוב
ביטון דוד חדש ספק - 10530.00 9000.00 דוד ביטון 61022899  ץ יעו מב שיפוץ של קונסטרוקטיבי ליווי

הנדסה מחלקה 0
3454

׳׳שוב
- 4212.00 3600.00 אולג סביצקי 07 511519) יעוץ משרדים מבנה עבור נגישות יעוץ

הנדסה מחלקה
3456

׳׳שוב
בע"מ ופיתוח תשתיות גל ניר יזם: - 12/02/10 12/02/09 0.00 0.00  יז התחיבות דרום צופים שכונה

0 מחלקה צופם
3066

׳׳שוב
ואגודה קהילתי ישוב פדואל - יזם - 11/11/12 11/11/09 0.00 0.00 פדואל מקומי ועד 42700000  יז ות התחיב 5 ותשתיות פיתוח עבודות שכונה

הנדסה מחלקה פדואל
2855

׳׳שוב
בע"נ ופיתוח תשתיות גל ניר : יזם - 26/05/10 26/11/09 0.00 0.00  יז התחיבות י' צופים שכונה

0 מחלקה צופם
3077

׳׳שוב
בעייממגר׳ אחזקות סי^ס^סי יזם: - 16/09/10 0.00 0.00  יז התחיבות ד מגרשים T.S.C 13 צופים שכונה

0 מחלקה צופם
3078

׳׳שוב
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פרט׳םעבודה התחלת צו מעמ כולל כום0 מעמ לפנ׳ כום0פק0 שם פק0 החוזה וג0נושא חוזה '0מ
חודשיו 36היבש, עמיעד - א שלב 13/02/14 - 13/02/11 0.00 0.00 בע"מ זהב הרי 61055149 יז ת ו התחיב 4 ותשתיות פיתוח עבודות שכונה 2885

הנדסה מחלקה שםל ׳׳שוב
3-616חדאדמגרשים- ישראל יזם: - 14/06/11 0.00 0.00 יז התחיבות י"א-י"ב צופים שכונה 3080

הנדסה מחלקה צופם ׳׳שוב
אוזדובה / לוי קובי - לוי טוב הר 24/06/15 - 24/06/12 0.00 0.00 יז התחיבות ופ תשתית עבודת נוף יפה שכונה 2856

הנדסה מחלקה פדואל ׳׳שוב

בע"מ בינה אינסייט : יזם 28/08/13 - 28/08/12 0.00 0.00 יז התחיבות 503-504 מגרשים בינה שכונה 3065
0 מחלקה רבבה ׳׳שוב

31 ,290-296 ,229-233 : מגרשים 26/02/15 - 26/02/13 0.00 0.00 בע"מ אושיק 61011מ34 יה התחיבות ותש! פיתוח רבבה בוסתני שכונה 2883
הנדסה מחלקה רבבה ׳׳שוב

30/03/17 - 20/03/14 0.00 0.00 אמנה 61011201 יז התחיבות מגרשים יח"ד 13 א' שלב שכונה 3062
הנדסה מחלקה תפוח כפר ׳׳שוב

66,69-72,74-76 ,61-64 מגרשים: 21/05/17 - 21/05/14 0.00 0.00 0 תב״ע ;ותכנון ותשתיות פיתוח מערבית שכונה 2960
הנדסה מחלקה 0 ׳׳שוב

21/05/17 - 21/05/14 0.00 0.00 אמנה 61011201 יז התחיבות אמנה ברקן שכונה 3064
0 מחלקה ברקן ׳׳שוב

!1 ,3101-3105 - יזמות יואל ו יורם 30/06/16 - 30/06/14 0.00 0.00 בע'מ ובניה יזום ויואל יורם 61101926 יז התחיבות תשת עבודת גלעד קדמת שכונה 2854
הנדסה מחלקה פדואל ׳׳שוב

ב עסקי ופיתוח יזמות אריאל - יזם 02/02/16 - 02/02/15 0.00 0.00 תיז ן התחיב מ ותשתיות פיתוח עבודות שכונה 2884
הנדסה מחלקה עינב ׳׳שוב

מגרש שיתופי כפר "ברקן" : יזם 23/07/17 - 23/07/15 0.00 0.00 יז התחיבות הים על ברקן שכונה 3067
0 מחלקה ברקן ׳׳שוב

בע"מ לוי הרטוב יזם: 26/08/21 - 26/08/15 0.00 0.00 יז התחיבות 28 מגרשים נופים" "פסגות שכונה 3082
0 מחלקה נופים ׳׳שוב

4 ,4003 מגרשים - שומרון חמדת 25/10/18 - 25/10/15 0.00 0.00 בע"מ שומרון חמדת 61081426 יב התחיבות ותש פיתוח עבודת דוד עיר שכונה 2853
הנדסה מחלקה לפדוא ׳׳שוב

מגרשים: י ה שלב היבש, עמיעד 20/01/18 - 20/01/16 0.00 0.00 בע"מ זהב הרי 610ב5149 ׳־ז התחיבות פי עבודות מערבית גבעה שכונה 2886
הנדסה מחלקה לשם ׳׳שוב

! ב' שלב יח"ד 28 שכונה 3063 שי י ג ב עסקי ופיתוח יזמות אריאל : ת! 31/07/19 - 31/07/16 0.00 0.00 ז י התחיבות !
0 מחלקה ענב ׳׳שוב
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פרטים עבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפני סכום ספק שם ספק החוזה סוג נושא חוזה '0מ
- 17/01/19 01/11/16 17000.00 14529.91 בירוש העברית אוניברסיטה  61016922 מועצ תקציב : 2017-18 ראשית תכנית הפעלת

רווחה מחלקה 0
3034

׳ישוב
355+211-219 ,210 מגרשים: - 20/11/17 20/11/16 0.00 0.00 בע'מ כביר הר 61150608  יז התחיבות א יח"ד 21 ותשתיות פיתוח שכונה

ה0הנד מחלקה תמריא
3003

׳׳שוב
6 מתבר ויתרה ,17123740 סעיף - 01/12/17 01/12/16 405405.00 346500.00 בע ושווק ש.וש.פחטר-יבוא 61210025  ושרו ה רכיש ו! מפלסטיק אצירה כלי אספקת

שפע מחלקה 0
2806

יישוב
השלושה ועדת ,17123740 סעיף - 01/12/17 01/12/16 35568.00 30400.00 פל מוצרי הלהב דביר דולב 61042798  ושרו ה רכיש מ מפלסטיק אצירה כלי אספקת

שפע מחלקה 0
2807

׳׳שוב
142 יזמותתב"ע אריאל - יזם - 18/12/20 18/12/16 0.00 0.00  יז התחיבות מגרשים יח"ד 24 ב' שלב שכונה

ה0הנד מחלקה םלימגד
3096

יישוב
החברו והשירותים הרווחה משרד - 31/12/17 01/01/17 375000.00 320512.82 והרווחה העבודה משרד 5700מ003  הכניסה איו יחידות להפעלת ממכרז פטור

רווחה מחלקה 0
2898

׳׳שוב
- 31/12/17 01/01/17 652500.00 557692.31 פנים לבטחון משרד 57000021  הכנסה 2017 אלימות ללא עיר

רווחה מחלקה 0
2899

׳׳שוב
מע"מ כולל לחודש שח 8,437 - 31/12/17 01/01/17 101244.00 86533.33 פדואל מקומי ועד  42700000 פעול וף שית לקל לפרוייקטורית הקצבה מימון

לשכה מחלקה לפדוא
2918

׳׳שוב
( צה"ל ) הביטחון משרד - 31/12/17 01/01/17 156787.00 134005.98לק הקצבות הבטחון משרד  57000015 ל פעו שיתוף באמצ צהל ל אשפה פינוי הסכם

ע'שפ מחלקה 0
3043

׳׳שוב
- 31/12/17 01/01/17 0.00 0.00 והקליטה העלייה משרד  61139993 פעול שיתוף י והקליטה, העליה משרד תמיכה

שכהל מחלקה 0
3085

׳׳שוב
- 17/01/18 17/01/17 17000.00 14529.91 בירוש העברית אוניברסיטה 61016922  0 תכני להפעלת התקשרות הסכם

רווחה מחלקה 0
2919

׳׳שוב
ביצוע ימי 1018132750 סעיף: - 18/01/17 88920.00 76000.00 עבודו אל-הר - אלר־ז מזרחי 61137235  ביצוע יקיר ספר בית מים קו החלפת

ךחנו מחלקה ריקי
2881

׳׳שוב
שנים 4 - י ו שלב - היבש עמיעד - 18/01/20 18/01/17 0.00 0.00 בע"מ זהב הרי 61055149  יז ת ו התחיב 4 ותשתיות פיתוח עבודות שכונה

ה0הנד מחלקה שםל
2887

׳׳שוב
90 - הכנסה בלבדסעיף אחד יום - 26/01/17 26/01/17 800.00 683.76 בע'מ 2006 שמיר סלטי 61150345  שכירות . ישיבות חדר פעמית חד השכרה

רכש מחלקה קובר
2864

׳׳שוב
- 28/02/17 29/01/17 27500.85 23505.00ו טכנית אספקה הארץ בנין 61022622  ע ביצו בי תורה לתלמוד סככות התקנת

ה0הנד מחלקה צהרי
2878

׳׳שוב
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פרט׳ם עבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפנ׳ כום0 פק0 שם פק0 החוזה וג0 נושא חוזה '0מ
חתונ חוזה להעביר חנה באחריות - 28/02/18 01/02/17 0.00 0.00 קופה שומרון מ.א. - מקפת  60141064 פעול שיתוף למו דחופה רפואה שירותי קבלת

Mnca מחלקה 0
3052

׳׳שוב
לשלו הסכם ובתוכנה רכש ועדת - 06/02/20 06/02/17 47092.00 40249.57 בע"מ סלקט  61150333 ושרו רכישה לשימוש הודעות מיליון 3 רכישת

רכב מחלקה 0
2999

׳׳שוב
- 13/02/20 13/02/17 30000.00 25641.03 שני זכאי 6107012ל מועה תקציב לה במכון פיזיותרפיה טיפולי מתן

הילד להתפתחות מכון מחלקה ברקן
2911

׳׳שוב
- 01/10/18 13/02/17 7378579.26 6306478.00 פתוח - חל''פ  61052301 בביצוע ספורט אולם מבנה וביצוע תכנון

הנדסה מחלקה םיצופ
2925

׳׳שוב
חודשים.חוז 36 בתוקף, 104 תבע - 15/02/20 15/02/17 0.00 0.00 בע"מ זהב הרי  61055149 יז התחיבות ד מבוא יח"ד 88 דרור נווה שכונה

הנדסה מחלקה דותן מבוא
2941

׳׳שוב
170/4 תבע מסיקה גרשון - 19/02/19 19/02/17 0.00 0.00 גרשון מסיקה  90515333 יז התחיבות כמג הידוע במתחם פיתוח שכונה

הנדסה מחלקה רבבה
2963

׳׳שוב
ל תוקףחוזה 158/2 תבע שנים, 4 - 20/02/21 20/02/17 0.00 0.00 בע"מ זהב הרי 61055149 יז התחיבות חפ אבני יח"ד 394 א שלב שכונה

הנדסה מחלקה חפץ אבני
2964

׳׳שוב
אחוז 3.2% - 21/02/17 0.00 0.00 בע"מ מהנדסים אלבו  6101098ב ופיקורו ניהול תלת יום מעון בניית ופיקוח ניהול

הנדסה מחלקה ברוכין
2781

׳׳שוב
3.5%בדק סיום שלב עד - 21/02/17 0.00 0.00 בע"מ הנדסה נחשון ש.ל.  6l2l9590 ופיקורו ניהול תלת יום מעון בניית ופיקוח ניהול

הנדסה מחלקה שומרון מעלה
2796

׳׳שוב
3.5%הפרויקט בסיום - 21/02/17 0.00 0.00 בע"מ הנדסה נחשון ש.ל. 61212597 ח ופיקו ל ניהו בי יום מעונות בניית ופיקוח ניהול

הנדסה מחלקה נטפים קרית
2797

׳׳שוב
029,000- ישראל יהודה עי אומדן - 31/12/17 21/02/17 123480.00 105538.46 ב׳ פיתוח ניהול עיצוב - ענף  61160923 ותיקוח ניהיל שילוט פרויקט תכנון פיקוח ניהול

תיירות מחלקה 0
2879

׳׳שוב
- 21/08/17 21/02/17 17550.00 15000.00 זליו דיאמנדי דרבסקי  6104191! תכנון י יסודי על ספר לבית קרקע יועץ

הנדסה מחלקה יןברוכ
3089

׳׳שוב
- 22/04/17 22/02/17 22627275.84 19339552.00 פתוח - חל''פ 61052301 צוע בי ממ ספר בית ופיתוח בניה עבודות

הנדסה מחלקה תיקוה שערי
2902

׳׳שוב
703 מגרש - 24/08/17 27/02/17 1856567.70 1586810.00 פתוח - חל''פ  61052301 ביצוע מ כיתתי דו ילדים גן ופיתוח בניה

הנדסה מחלקה לשם
2953

׳׳שוב
602 מגרש - 31/08/17 27/02/17 1997190.00 1707000.00 פתוח - חל״פ  61052301 ביצוע ב כיחחי דו ילדים גן ופיתוח בניה

הנדסה מחלקה םלימגד
2954

׳׳שוב
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פרט׳ם עבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפנ׳ כום0 פק0 שם פק0 החוזה וג0 נושא חוזה '0מ
218 מגרש - 24/08/17 27/02/17 2046744.18 1749354.00 פתוח - חל''פ 61052231081ש  כביצוע דו ילדים גן ופיתוח בניה עבודות

הנדסה מחלקה זהב ליע
2955

׳׳שוב
- 28/02/17 3.50 2.99 בע"מ הנדסה ריטם מ.ג. 61130065 פיקוח ו ניהול תלת יום מעון בניית פיקוח ניהול

הנדסה מחלקה אפריים עץ
2801

׳׳שוב
תכנון חודשי 4 - 30/04/17 01/03/17 66384.63 56739.00 בעי' מהנדסים ליבוביץ פטר 61172614  תכנון יקיר בישוב מרכזי כביש תכנון

הנדסה מחלקה ריקי
2772

׳׳שוב
תכנון חודשי 6 - 31/08/17 01/03/17 93600.00 80000.00 בע'מ תנועה הנדסת נמרוד 61140564  ן תכנו לישו בכניסה תנועה מעגל תכנון

הנדסה מחלקה אפריים עץ
2895

׳׳שוב
- 01/03/17 3.50 2.99 בע"מ הנדסה נחשון ש.ל.  61212597 ופיקוח ניהול חפץ אבני ב מועדון ופיקוח ניהול

הנדסה מחלקה חפץ אבני
2917

׳׳שוב
גולי עי זמני תבר - 01/03/17 0.00 0.00 בע"מ הנדסה נחשון ש.ל. 61212597 !פיקוח יהול נ תיכונית ישיבה בניית ופיקוח ניהול

הנדסה מחלקה ברוכין
2921

׳׳שוב
- 31/03/17 01/03/17 36389.34 31102.00 יהושפט יחיאל 61101815  ביצוע אורות טללי לבי"ס כניסה שיפוץ

ךנויח מחלקה מנשה לט
2962

׳׳שוב
לא לב לשים יש18445750 סעיף - 31/12/18 01/03/17 160000.00 136752.14 קייטרינג - כדית טואף 61191605  כללי שואה ניצולי מועדון הזנה

רווחה מחלקה 0
3040

׳׳שוב
קאופמן רחלי : עובדת - 27/03/18 14/03/17 0.00 0.00  עול פ שיתוף עו"ס בתחום והשתלמות הכשרה

רווחה מחלקה 0
3057

׳׳שוב
- 15/03/17 7956.00 6800.00 גנים תכנון - קיריל קובנטור 61192436  כ תכנו בישוב ספורט אולם פיתוח תכנון

הנדסה מחלקה יןברוכ
3304

׳׳שוב
ל תזכורת תשלח17270784 סעיף - 19/03/19 19/03/17 84000.00 71794.87 מערכות אבנר - אבנר גורן 61011979  אחזקה המועצה בישובי נשקיות תיקון

מחלקה 0
2780

׳׳שוב
18362750סעיף: - 19/03/18 19/03/17 21600.00 18461.54 ד"ר - איתן גיאת 61039314  רתואה גי איתן - במלר"ד רופא העסקת

מחלקה 0
2790

׳׳שוב
- 19/03/17 0.00 0.00 בע"מ גנבר א.א.  61010004 ופיקוח ניהול שחק בא.ת תשתיות פיקוח ניהול

הנדסה מחלקה 0
2800

׳׳שוב
מכרז עד ליאור עי אומדן % 3.2 - 19/03/17 3.20 2.74 בע"מ מהנדסים אלבו  61010980 ופיקוח ל ניהו כנסת בית בניית על ופיקוח ניהול

ro-a-in הנדסה מחלקה
2943

׳׳שוב
ו לשריון 0ור0ז0183ב2750סעיף: - 21/03/18 21/03/17 160000.00 136752.14 בע"מ הירש סנגור מדיקל 61130058  ה פוא ח שומר במלרד רפואה שירותי מתן

מחלקה
2940

׳׳שוב
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פרט׳ם עבודה התחלת צו מעמ כולל כום0 מעמ לפנ׳ כום0 פק0 שם פק0 החוזה וג0 נושא חוזה '0מ
שלושהסעין ועדת - מסגרת חוזה - 21/03/17 300000.00 256410.26 בע"מ גנית גן  61042789 ושרו שש י רכ מכ במסגרת וריהוט ציוד אספקת

רכש מחלקה 0
3029

׳׳שוב
חודשי תשלום - 22/03/18 22/03/17 5350.00 4572.65הס/ - בע"מ ברקנית מטיילי  61138682 ות הסע שוי לניצולי מופת למועדון הסעה

רווחה מחלקה 0
2969

׳׳שוב
- 27/03/17 23400.00 200ר0.00וניה הנדסה ג.ד. - דן גונצקי  6103062! ונו שכ פיקוח גרשו 67 66 כביש ו שכונה פיקוח

הנדסה מחלקה רבבה
3017

׳׳שוב
,80074010 - סעיף - 27/03/17 30420.00 260ר0. 00וניה הנדסה ג.ד. - דן גונצקי 61030625 שכונו קוח פי מורה אלון הדגן נוף שכונה פיקוח

הנדסה מחלקה מורה אלון
3018

׳׳שוב
- 27/03/17 23400.00 200.פר 00וניה הנדסה ג.ד. - דן גונצקי  61030625 שכונו פיקוח גאג - בלשם קדמא שכונה פיקוח

הנדסה מחלקה לשם
3019

׳׳שוב
- 30/03/17 119065.05 101765ב.0אזרחית הנדסה קליין - פלד  61170529 ופיקוח ניהול מג בישוב ובינוי תבע תכנון ניהול

הנדסה מחלקה םלימגד
2977

׳׳שוב
9 , 418-426 , 401-410 - מגרשים - 01/04/19 01/04/17 0.00 0.00 אמנה  61011201 יז התחיבות מזרח יקיר שכונה

0 מחלקה יקיר
3097

׳׳שוב
פעב בכל אוטומטית הארכה אופ' - 31/12/18 03/04/17 0.00 0.00 בע'מ ישראכרט  61101300 פעול שיתיף המועצה בין פעולה שיתוף הסכם

זברותגי מחלקה 0
3107

׳׳שוב
3.25% - 20/04/17 0.00 0.00 בע"מ מהנדסים אלבו  61010980 ופיקוח ל ו ניה כיו 3 יום מעון ופיקוח תכנון ניהול

הנדסה מחלקה עינב
2773

׳׳שוב
- 20/04/17 0.00 0.00בע (2006) מהנדסים נ.ת.פ.  6ll403l9 ח 1 ופי! ניהול כית תלת מעון בניית פיקוח ניהול

הנדסה מחלקה תיקוה שערי
2798

׳׳שוב
חודשים 24 חוזה - 20/04/19 20/04/17 323212.50 276250.00ב אדריכלים מקום רוזנהיים  61200005 תב״ע תכנון חר מפורטת תבע אדריכלי תכנון

הנדסה מחלקה חרמש
2832

׳׳שוב
- 20/04/17 0.00 0.009ב (2006) מהנדסים נ.ת.פ. 61140352 קוח ופי ׳הול נ מועד פרויקט ופיקוח תכנון ניהול

הנדסה מחלקה אפריים עץ
2957

׳׳שוב
- 20/04/17 54990.00 47000.00 בע"מ הר-טוב מ.ל.ה. 61130043 ׳ תכנו טי חורשה, שצפ נוף פיתוח תכנון

הנדסה מחלקה שומרון שבי
2986

׳׳שוב
80074360 - ספציפי פיקוח סעיף - 24/04/17 52885.00 45200.85 אורי סמואל 61150341 קורו פי בפרויק יזם עבודות שכונות פיקוח

הנדסה מחלקה חפץ אבני
2782

׳׳שוב
^16152930 +18132570 סעיף: - 25/04/18 25/04/17 0.00 0.00 בע'מ כוח1ע0 שילוב וואן  61061402 אחזקק וצ מחשבים של ותחזוקה התקנה

רכש מחלקה 0
3053

׳׳שוב
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פרט׳ם עבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפנ׳ סכום ספק שם ספק החוזה סוג נושא חוזה מס'
זהבה עובדתמיכטל - שרון וכטר - 28/12/17 27/04/17 15346.00 13116.24 והרווחה העבודה משרד 6ל139701 0 במש התערבות קורס וכטר שרון

רווחה מחלקה 0
3140

׳׳שוב
- 28/12/17 27/04/17 15346.00 13116.24 והרווחה העבודה משרד 61139701  0 ב! התערבות קורס מיכטל זהבית

ה0הנד מחלקה 0
3141

׳׳שוב
17260780 - סעיף - 30/04/18 30/04/17 160000.00 136752.14 גנר> כפיר - מאיר כפיר דנה 61041313  אחזקה המועצ במרחב גנרטורים אחזקת

ובטחו מחלקה קובר
2936

׳׳שוב
- 30/04/20 30/04/17 שומרון מדרשת 61134000 ןשע ב במסגר הסיורים פרוייקט הפעלת

0מתנ מחלקה
3051

׳׳שוב
עמיאל אהרון ילד: - 31/10/17 01/05/17 103000.00 88034.19 שוט - בע"מ ברקנית מטיילי 61138מ01  עות0ה שומר שבי מלווה + לפעוט הסעה

רווחה מחלקה שומרון שבי
3005

׳׳שוב
להוצא - חכםתזכורת דינה : ילד - 30/04/20 01/05/17 154560.00 132102.56 שוט - בע"מ ברקנית מטיילי 61138601  עות0ה תקו ושערי מברקן בוגרים הסעת

רווחה מחלקה קובר
3020

׳׳שוב
מולין קטלינה - 30/06/18 01/05/17 153621.00 131300.00 שוטף - חל"פ 61052303  עות0ה ש מעלה מלווה + לפעוטה הסעה

רווחה מחלקה שומרון מעלה
3021

׳׳שוב
- 03/05/17 40950.00 35000.00 בע"מ אורבניקס 61016918  תכנון תו מסוף למסחר פרוגרמה הכנת

ה0הנד מחלקה םלירח
2795

׳׳שוב
-בתחו ושות' קידר נבו כבירי עו"ד - 07/05/17 0.00 0.00 בתקצו! כשלים של בהליך טיפול

זברותיג מחלקה 0
3032

׳׳שוב
המחלק עי שריון17230750 סעיף - 07/09/17 07/05/17 150728.76 128828.00 אדרת - שמעון אברהם 610ם0226  ביצוע ברכה הר איתמר מקלטים שיפוץ

מחלקה 0
3037

׳׳שוב
יהונתן עי אומדן17123750 סעיף - 23/07/17 07/05/17 100000.00 85470.09 בע'מ מיחזור אמניר-תעשיות 61016860  ביצוע השונ צפון בישובי אשפה הטמנת

שפע מחלקה 0
3048

׳׳שוב
- 10/08/17 10/05/17 804077.82 687246.00 בע"מ א.ר פורת בן 61020116  ביצוע ש׳ 604 מסי מגרש פיתוח עבודות

ה0הנד מחלקה תמריא
3012

׳׳שוב
ובינוי תבע - 11/05/17 349245.00 298500.00 בעי' מהנדסים ליבוביץ פטר  61172614 תב״ע תכנון ליישו ודרכים תנועה תב"ע תכנון

ה0הנד מחלקה םלימגד
2978

׳׳שוב
- 11/05/17 306540.00 262000.00 ותכנ נוף אדריכלות - מקום 61130082  תב״ע תכנון מגדלים תבע עבור נוף תכנון

ה0הנד מחלקה םלימגד
2979

׳׳שוב
- 11/05/17 56264.13 48089.00ח/ תכנון א.א. - אלי אליהב 61015078  תב״ע תכנון תבע ו בינוי לתכנית חשמל תכנון

ה0הנד מחלקה םלימגד
2980

׳׳שוב
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פרט׳ם עבודה התחלת צו מעמ כולל כום0 מעמ לפנ׳ כום0 פק0 שם פק0 החוזה וג0 נושא חוזה '0מ
- 11/05/17 64935.00 55500.00 בע'מ כביר הר 61150608  תכנון איתמר חייא תל ארכיאולוגי מרכז

הנדסה מחלקה תמריא
2993

׳׳שוב
- 11/05/18 11/05/17 160089.00 136828.21 ואליה גינון - אליה זייטמן 61070311  ביצוע חצרות עיצוב גינון פיתוח עבודות

הנדסה מחלקה ריקי
3028

׳׳שוב
18362750 סעיף - 15/05/18 15/05/17 42600.00 36410.26 דניאל אורן לדר 08^112 6  ה רפוא גסטרואנטרול רפואה שירותי מתן

מחלקה 0
3073

׳׳שוב
- 16/05/18 16/05/17 140400.00 120000.00 בע"מ הסביבה איכות עגול 61160092  יעוץ ב בא.ת תעשיה שפכי וניטור יעוץ

'עשפ מחלקה קןבר
3047

׳׳שוב
ב תזכורת תשלח בזמן מוגבל לא - 16/05/19 16/05/17 0.00 0.00 לאומית קופיח  61191900 פעול שיתומ חוליח מקופת רפואה שירותי מתן

ןבטחו מחלקה דקש
3054

׳׳שוב
שנים חמש בעוד תזכורת - 22/05/17 0.00 0.0 0הסביבו לאיכות ערים איגוד  6101ר997 עול פ שיתוח כ הסגר וטרינריים שירותים קבלת

שפע מחלקה 0
2880

׳׳שוב
לר חברתיממתינה לשיוויון משרד - 23/05/18 26/05/17 0.00 0.00  מוני ח גורנו ל ותכנית צעירים ל מכרז הפעלת

מתנס מחלקה 0
2988

׳׳שוב
!452814 קדמוןסעיף עמיחי ילד: - 30/06/18 01/06/17 157950.00 135000.00 סרוויס טרוול ישראל ש.ט.ס 61213882  הסעות 1 - מבוגר מעלון עם ברכב הסעה

רווחה מחלקה לפדוא
3022

׳׳שוב
בסוף תזכורת סעיף, 18424811 - 31/05/18 01/06/17 30240.00 25846.15 טליה חיים אבן  61010251 מועצ תקציב ב רגשי לטיפול סוציאלית עבודה

רווחה מחלקה
3036

׳׳שוב
17721782 תקציבי סעיף - 01/06/18 01/06/17 120000.00 102564.10 בע'מ בקטוכם 61022056  בדיקוות י תעשיה מיפעלי מעבדה בדיקות

ע'שפ מחלקה קןבר
3081

׳׳שוב
18362750 סעיף - 31/05/18 01/06/17 48000.00 41025.64 ד"ר גתית, רוזין 61200030  רפואה במ במשפחה רפואה שירותי מתן

מחלקה 0
3086

׳׳שוב
חת חוזם להעביר רווחה באחריות - 31/12/17 01/06/17 0.00 0.00 והרווחה העבודה משרד  6113970ר פעול שיתוףי מתכנ כחלק עוצמה מרכז הקמת

רווחה מחלקה 0
3113

׳׳שוב
בע" רולן - ספק ביצוע חודשי 10 - 08/04/18 08/06/17 7956000.00 6800000.00 ביטוח מכרזים, - משכיל 61055158  ביצוע בישוב ספורט אולם וביצוע רישוי

הנדסה מחלקה תיעלס
3143

׳׳שוב
17123751 - סעיף - 11/06/18 11/06/17 160000.00 136752.14 בע"מ אקולוגיה כהן צבי 61181012  ביצוע יח ומנוף משאית ידי על גזם פינוי

שפ'ע מחלקה 0
2933

׳׳שוב
עבודה ימי 45 - 31/07/17 11/06/17 559984.00 478618.80 אריה - בע'מ 0סכו1 מתקני 07 01511 61  ביצוע ב משחק מתקני והתקנת אספקה

הנדסה מחלקה איתמר
3013

׳׳שוב
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פרט׳ם עבודה התחלת צו מעמ כולל כום0 מעמ לפנ׳ כום0 פק0 שם פק0 החוזה וג0 נושא חוזה '0מ
- 11/06/18 11/06/17 75524.00 64550.43 שלמה בסטקר 61022752  0 ב חינוך במוסדות בטיחות בדיקת

נוךיח מחלקה 0
3093

׳׳שוב
לחודש 2,200 6-12/2017 הזמנות - 11/06/18 11/06/17 24000.00 20512.82 חנה אורים 61010974  יעוץ ל בתחנה ובמשפחה בילד טיפול

רווחה מחלקה 0
3094

׳׳שוב
18124750 סעיף - 31/05/18 11/06/17 15000.00 12820.51 רבקה קליין 61192451  רכש ועדת 1ה בישובי ופיקוח מעונות הדרכת

נוךיח מחלקה 0
3134

׳׳שוב
מליב אמפא סהר, אורתם ב: צד - 19/06/17 0.00 0.00  פעול ביתוף הנאמנים בהסכמת פשרה הסכם

הנדסה מחלקה סלעית
3156

׳׳שוב
- 25/07/17 25/06/17 797579.64 681692.00 בע'מ כביר הר 61150608  בדיקות ש בגבעת מים וקו קרקע הכשרת

הנדסה מחלקה שחרית
3131

׳׳שוב
זכות המחאת יש - 25/02/18 25/06/17 2960703.14 2530515.50 בע"מ עדיאלי 61160323  ביצוע כ 3 יום מעון ופיתוח בניה עבודות

הנדסה מחלקה יןברוכ
3132

׳׳שוב
- 01/07/17 0.00 0.00 שיתופית גלעד-אגודה חוות 42908000 ד לאג מוניציפאליים שרותים נתינת

גיזברות מחלקה גלעד חוות
3171

׳׳שוב
עד שוריין תקציב18610780 סעיף - 30/06/18 01/07/17 96000.00 82051.28 יקיר מקומי ועד 40600000  לקל לפרוייקטורית הקצבה מימון

שכהל מחלקה ריקי
3196

׳׳שוב
- 04/08/17 04/07/17 108459.00 92700.00 ופיו עפר תשתיות חסן וליד 61ה61432 צוע בי זמ ספר בבית לכיתות שטח הכנת

הנדסה מחלקה תיקוה שערי
3145

׳׳שוב
- 17/08/17 04/07/17 1101975.00 941858.97 ופיו עפר תשתיות חסן וליד 61061432  יצוע ב ספ לבית ותשתיות פיתוח עבודות

הנדסה מחלקה ברוכין
3151

׳׳שוב
ליום ש"ח 2,10617660432 סעיף - 05/10/18 05/07/17 160000.00 136752.14 מנופי תומר - תומר עובדיה 61161111  ביצוע אג עבור סל מנוף של עבודה יום

ע'שפ מחלקה 0
3071

׳׳שוב
- 09/08/17 09/07/17 138592.35 118455.00 בע"מ עוז דשא 61041924  ביציע ב ילדים בגן סינטטי דשא התקנת

ro-a-in הנדסה מחלקה
3138

׳׳שוב
- 09/08/17 09/07/17 279508.32 238896.00 ופיו עפר תשתיות חסן וליד 61061432  ביצוע להפחתו הנדסיים פתרונות ביצוע

ע'שפ מחלקה םיצופ
3169

׳׳שוב
לילי עי ) זהב עלי ישוב סל חיוב - 16/07/18 16/07/17 27027.00 23100ע.0 ותנועה כבישים תכנון מגל 61131049  תכנון ליד ובטיחת תנועה הסדרי תכנון

הנדסה מחלקה זהב עלי
3083

׳׳שוב
- 16/07/17 0.00 0.00 9ב (2006) !הנדסי□ נ-ת.!.  61140352 ופיקוח ל ניהו ת יום מעון בניית על ופיקוח ניהול

הנדסה מחלקה םלימגד
3084

׳׳שוב
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פרט׳ם עבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפנ׳ כום0 פק0 שם פק0 החוזה וג0 נושא חוזה '0מ
ציבור מבני קרן - 18/07/18 18/07/17 140400.00 120000מ.0בע אדריכלות שמיר - ענבר 61162192  תכנון i תוספת יום מעון אדריכלי תכנון

ה0הנד מחלקה תפוח כפר
3075

׳׳שוב
1% שוריין ליאור לבקש ) 3.5% - 19/07/17 3.50 2מ.9בע (2006) מהנדסים נ.ת.פ. 61140מ52 יקפ ופ הול ן נ לימן כיתות 6 שיפוץ ופיקוח ניהול

ה0הנד מחלקה תיקוה שערי
3136

׳׳שוב
- 20/07/18 20/07/17 0.00 0 .00ואינסטל! ביוב שירותי בורה 61020113  ביצוע ה בצפון ביובית ביוב שירותי מתן

שפע מחלקה 0
3146

׳׳שוב
- 26/07/17 26/07/17 5031.00 4300.00 אריאל התרבות היכל 610550191  ;שכירות וסייעות גננות כנס אולם השכרת

ךנויח מחלקה לאיאר
3027

׳׳שוב
- 27/01/18 27/07/17 76050.00

OooooLO י ובנוי -אדריכלות ולדן רחל 61191920  תכנון פדוא בישוב מבקרים מרכז תכנון
ה0הנד מחלקה לפדוא

3157
׳׳שוב

- 27/08/17 27/07/17 56441.97 48241.00 בע'מ אש ברק 610231(35  ביצוע בבי"ס אש כיבוי מערכת התקנת
ךנויח מחלקה ץחפ יאבנ

3167
׳׳שוב

18812750 לחודשסעיף 7084 - 03/08/18 03/08/17 85008.00 72656.41 אחרת -מזווית חיים לבנון 6ר120101 יעוץ "ו במסגרת פסיכולוגיים טיפולים
יכולוגי0פ שירות מחלקה 0

3153
׳׳שוב

לחוד ש"ח 2940 לשעה. ש"ח 175 - 14/08/18 14/08/17 35280.00 30153.85 חנה אורים 61010974  0 ח - בשלובים טיפוחי טיפולי סיוע
רווחה מחלקה 0

3179
׳׳שוב

שלט יש : רן פי על - 31/07/18 15/08/17 3002052.98 2565857.25 פתוח - חלייפ 61052301  ביצוע כ 3 יום מעון ופיתוח בניה עבודות
ה0הנד מחלקה אפריים עץ

3206
׳׳שוב

- 15/04/18 15/08/17 3110313.38 2658387.50 פתוח - חלייפ 61052301 ביצוע ביי כיתות 3 יום מעון ופיתוח בניה
ה0הנד מחלקה שומרון מעלה

3207
׳׳שוב

- 15/04/18 15/08/17 2980021.59 2547027.00 פתוח - חלייפ 61052301  ביצוע כ 3 יום מעון ופיתוח בניה עבודות
ה0הנד מחלקה עינב

3209
׳׳שוב

- 15/06/18 15/08/17 3205484.90 2739730.68 פתוח - חלייפ 6105230ק ע ו ביצ ביי כיתות 3 יום מעון ופיתוח בניה
ה0הנד מחלקה שעריתיקוה

3210
׳׳שוב

■ בע"מ ואחזקה ניקיון צלול ספק: - 15/08/19 15/08/17 2854268.00 2439545.30  וע ביצ ברח ספר בבתי ניקיון שירותי מתן
רכש מחלקה 0

3404
׳׳שוב

מע"מ + לכיתה 13,500 - 16/08/18 16/08/17 בעימ יהודה בן מנופי 61134800  ביצוע יבילות לימוד כיתות שינוע
ה0הנד מחלקה 0

3184
׳׳שוב

19731750 סעיף - 30/05/18 20/08/17 140000.00 119658.1ב ביוב שתתי יקותיאל עושת 61160995  ביצוע מסגת הסכם ביוב פריצות ביצוע
שפ'ע מחלקה 0

3074
׳׳שוב
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פרט׳ם עבודה התחלת צו מעמ כולל כום0 מעמ לפנ׳ כום0 פק0 שם פק0 החוזה וג0 נושא חוזה '0מ
18841750 : סעיף - 20/08/18 20/08/17 84240.00 72000.00 עליי - ילדים למען עסקים 61133210 שלו במרכז הורים והדרכת טיפול 3177

רווחה מחלקה 0 ׳׳שוב
- 27/03/18 23/08/17 5700.00 4871.79 רחל קאופמן 9304ר595 0 קה לעו"ס בסיסית הכשרה קורס 3292

רווחה מחלקה 0 ׳׳שוב
- 27/08/18 27/08/17 20701039.32 17693196.00 ופיתוח לבניה חברה - י.ע.ז. 6ה100ע35 ביצוע 24 ספר בית ופיתוח בניה עבודות 3240

הנדסה מחלקה זהב עלי ׳׳שוב
18173750 לשעהסעיף ש"ח 150 - 31/08/18 31/08/17 50544.00 43200.00 פסיכולוגית - נעה קליין 61191718 יחיד פק0 השומרון לצפון פסיכולוגית 3271

פסיכולוגי שירות מחלקה 0 ׳׳שוב
18466813 סעיף - 31/08/18 01/09/17 0.00 0.00 מיוחד חינוך - דוד רמת 61200343 ל פעו שיתוף נכות רב שיקומי יום מעון הפעלת 3150

רווחה מחלקה 0 ׳׳שוב
- 03/09/18 03/09/17 32000.00 27350.43 עד ירוק - יעקב אפרתי 61013930 ביצוע ב בא.ת הרעדה האטה פסי ביצוע 3142

הנדסה מחלקה קןבר ׳׳שוב
- 03/09/18 03/09/17 65520.00

OooooLO תכנון, - אינגי איגור, פיסמן 61170256 ותכנון 1ת וליווי ניקוז נספח והכנת תכנון 3172
הנדסה מחלקה חפץ ני אב ׳׳שוב

- 03/09/18 03/09/17 45150.00 38589.74 בע'מ תנועה הנדסת נמרוד 61140564 ץ יעו לוע ותחבורה תנועה בתחום יעוץ 3183
הנדסה מחלקה 0 ׳׳שוב

שיריון יש - 18435816 סעיף מסי - 03/09/18 03/09/17 126000.00 107692.31 יעל כהן 61111155 ביצוע מיניות בפגיעות טיפול 3191
רווחה מחלקה 0 ׳׳שוב

הסעים חלפ - 12/09/18 12/09/17 36600.00 31282.05 שוטף - חל"פ 61052303 הסעות רו אגף - מאמצת לקהילה הסעה 3001
רווחה מחלקה 0 ׳׳שוב

8812752 טיפולסעיף לשעת 250 - 12/09/18 12/09/17 80000.00 68376.07קל פסיכולוג - אלעד קוטנר 6119ש3ר4 0 פסיכולוגייח טיפולים שירותי מתן 3185
פסיכולוגי שירות מחלקה 0 ׳׳שוב

17123751 סעיף - 12/09/18 12/09/17 158220.00 135230.7בע"מ וניקיון תברואה ארושה 61010517 ביצוע מחזור ארושה באתר גזם הטמנת 3230
שפ'ע מחלקה 0 ׳׳שוב

- 13/09/17 38025.00 32500.00אדריכ במרחב - יאיר חממי 61081915 רכש עדת ו וחוגין מועדון למבנה שיפוץ תכנון 3203
הנדסה מחלקה שומרון י שב ׳׳שוב

- 13/12/17 13/09/17 1066163.38 911250.75 יוסף עבוד 61160325 ביצוע בעץ ה"לשמניה" מפגעי הפחתת 3241
שפ'ע מחלקה אפריים עץ ׳׳שוב

ושירות 0ארריו ייח0שנ כולל - 18/09/20 18/09/17 1397908.98 1194794.00 ישראל סולושנס מוסורולה 61131500 ביצוע בי שלב מצלמות הקמת 3170
ןבטחו מחלקה תמריא ׳׳שוב
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פרט׳ם עבודה התחלת צו מעמ כולל כום0 מעמ לפנ׳ כום0 פק0 שם פק0 החוזה וג0 נושא חוזה '0מ
לשנה 24,492 שנים לשלוש חוזה - 19/09/20 19/09/17 73476.00 62800.0ב קרינה פתרונות סייבר לייף 6n21946  אחזקה ילדים גני חשמל מערכות בדיקת

מחלקה 0
3144

׳׳שוב
- 19/09/18 19/09/17 133029.00 113700.00אדריכ במרחב - יאיר חממי 61081915  תכנון אי גן כיתות 3 עבור מפורט תכנון

הנדסה מחלקה איתמר
3148

׳׳שוב
- 19/09/18 19/09/17 70200.00 60000.00 הסביבה איכות שפר - לשם 6112198ח 11 תכנ הסביב על השפעה תסקיר הכנת

הנדסה מחלקה ץחפ י: אבנ
3173

׳׳שוב
- 19/12/17 19/09/17 1286138.63 1099263.79 יוסף עבוד 6H60325 צוע י ב מפג להפחתת הנדסיים פתרונות

'עשפ מחלקה ץחפ :י אבנ
3286

׳׳שוב
18362750 סעיף - 25/03/19 25/09/17 300000.00 256410. 26תעשי פארק - בטחון שח"ק 61130113  מסעות מ רכב ב למלר"ד רופאים הסעות

ןבטחו מחלקה 0
3118

׳׳שוב
א' 40 לשריין אייל ע"י התבקשתי - 31/08/18 25/09/17 40000.00 34188.03 בע"מ ושות שלו גפני 61039925 יעוץ בישובי ספר לבתי חשבונאי ליווי

ךנוחי מחלקה 0
3155

׳׳שוב
16170750 סעיף - 31/01/19 25/09/17 112397.00 96065.81 בע"מ מידע ניתוח ארמה  61016955 יעוץ ת בניית בתחום ייעוץ שירותי מתן

אנוש בימשא מחלקה 0
3176

׳׳שוב
16170750 סעיף - 28/02/18 25/09/17 140000.00 119658.12 אמנון מקסימוב  61130614 חשבונא יעוץ הוצאות על אחראי - חשב

גזברות מחלקה 0
3280

׳׳שוב
ברוכין ישיבת - 02/10/18 02/10/17 107120.52 91556.00 שריה רובין 61200336  תשתיות: ס לבית ותקשורת חשמל תשתית

הנדסה מחלקה ברוכין
3274

׳׳שוב
- 02/10/18 02/10/17 71206.20 60860.00 שריה רובין 61200:מ36  תשתיית ־ לבי"ס ותקשורת חשמל תשתית

הנדסה מחלקה תיקוה שערי
3275

׳׳שוב
- 15/06/18 15/10/17 1127064.86 963303.30 בע" ופיקוח יזמות בניה יושר 61000124  ביצוע חפץ אבני מועדון הרחבת

הנדסה מחלקה חפץ י אבנ
3208

׳׳שוב
מעמ + 5,700 גג לכל גגות 10 - 30/05/18 17/10/17 66690.00 57000.00 סביבתי פרוייקטים סביבות 61150407 ביצוע סו מערכות עבור היתרים הוצאת

הנדסה מחלקה 0
3055

׳׳שוב
- 17/10/18 17/10/17 87750.00 75000.00 סביבתי פרוייקטים סביבות 61150407  ופיקוש יעוץ במבני סולאריות מערכות הקמת

הנדסה מחלקה 0
3056

׳׳שוב
47,500 עד מסגרת חוזה - 17/10/18 17/10/17 47500.00 40598.29 ריי סאונד - ושות' עמר יואל 61101970 לתל גן / כיתה להנגשת אקוסטי יעוץ

הנדסה מחלקה 0
3135

׳׳שוב
לפנחס חשבונית עחל3 לשלוח - 17/10/18 17/10/17 138000.00 117948.72 נעם ג1ב0י1שס 6122611כ עוון י וציבורי! סיח10 בניה תיקי בדיקת

הנדסה מחלקה 0
3181

׳׳שוב
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פרט׳ם עבודה התחלת צו מעמ כולל כום0 מעמ לפנ׳ כום0 פק0 שם פק0 החוזה וג0 נושא חוזה '0מ
17240750 תקציבי סעיף - 31/08/18 17/10/17 45205.00 38636.75 אש בטיחות תעשיות ינוס א. 00255 6101  רכש ועדת וא במוס"ח אש כיבוי ציוד ביקורת

מחלקה 0
3197

׳׳שוב
16214750 סעיף - 31/08/18 17/10/17 136000.00 116239.32 בע"מ מ.ג.ע.ר  61130080 ושרו רכישה ובירורינ תשלומים - טלפוני מוקד

היגב מחלקה 0
3246

׳׳שוב
- 17/10/18 17/10/17 45630.00 39000.00 בעימ תנועה הנדסת נמרוד 61140564  תכנון א בניה להיתר תנועה נספח תכנון

ה0הנד מחלקה לעית0
3253

׳׳שוב
- 17/10/18 17/10/17 187200.00 160000.00 אדריכל - גדליה נח 61140140  תכנון בי׳ 401 במגרש גן כיתות 4 תכנון

ה0הנד מחלקה עינב
3259

׳׳שוב
חברת לשיוויון המשרד עם שת"פ - 30/06/18 17/10/17 43500.00 37179.49  ה0הכנ בי׳ ותיקים כיתות - פעולה שיתוף

0מתנ מחלקה 0
3276

׳׳שוב
מיוסי - לחודש 2500 - 17721782 - 15/09/19 17/10/17 126360.00 108000.00אכוו אילנית - גרגורי בנסמן 61012085  אחזקה ברקן א.ת. שדה דגימות

'עשפ מחלקה קןבר .ת.א
3289

׳׳שוב
לחו ש"ח 1972 - 18482811 סעיף - 17/10/18 17/10/17 23664.00 20225.64 ד"ר יונה, ברסלר 61022638  עוץ י תחנ סוציאליים לעובדים הדרכה

רווחה מחלקה 0
3294

׳׳שוב
מהפרוייקט 3.5% - שכ"ט - 17/10/18 17/10/17 0.00 0.00 בע"מ הנדסה ריטם מ.ג.  61130065 ופיקום ניהוב ב כיתתי דו ילדים גן ופיקוח ניהול

ה0הנד מחלקה םיצופ
3303

׳׳שוב
פרוי פר מחיר הצעת לפי תשלום - 31/08/18 19/10/17 93506.40 79920.00 בנימין גל 61030185  יעוץ קרקעות וחקר יעוץ

ה0הנד מחלקה 0
3254

׳׳שוב
- 22/02/18 22/10/17 749743.02 640806.00 בע"מ א.ר פורת בן 61ל20ב16 ביצוע מצו 2223 בשצ"פ תשתיות שיקום

ה0הנד מחלקה מורה אלון
3242

׳׳שוב
- 22/02/17 22/10/17 500680.44 427932.00 בע"מ א.ר פורת בן 61020116  ביצוע ציבור מבני כביש תשתיות שיקום

ה0הנד מחלקה מורה אלון
3243

׳׳שוב
- 22/02/18 22/10/17 459771.39 392967.00 בע"מ א.ר פורת בן 610201ב6  ביצוע נווה 2181 בשצ"פ תשתיות שיקום

ה0הנד מחלקה מורה אלון
3244

׳׳שוב
בא לשלם יש גיולי עם בהיוועצות - 23/10/18 23/10/17 84240.00 72000.00 בע"מ אסטרטגיה פרו 61172908 ץ יהו ואסטרטג ציבור יחסי שירותי מתן

לשכה מחלקה
3059

׳׳שוב
- 23/10/18 23/10/17 35100.00 30000.00 בע"מ הר-טוב מ.ל.ה. 61130043  תכנון פדו; מבקרים מרכז והקמת תכנון

רותיית מחלקה לפדוא
3300

׳׳שוב
1700 ב"כ0 - 24/10/18 24/10/17 77875.70 66560.43 אפרים מאיר ברויאר 61020042  ע קצו ׳ ברכה הר אולפנת מתחם שיפוץ

ךנויח מחלקה ברכה הר
3221

׳׳שוב
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פרט׳ם עבודה התחלת צו מעמ כולל כום0 מעמ לפנ׳ כום0 פק0 שם פק0 החוזה וג0 נושא חוזה '0מ
16170750 סעיף - 30/06/18 25/10/17 79560.00 68000.00 וניו חשבונאות וייסלר ו.ר.ד.  61061466 חשבונא יעוץ רווחה לאגף חשב - חוץ מיקור

זברותיג מחלקה 0
3235

׳׳שוב
- 06/11/18 06/11/17 33930.00 29000.00 בע"מ 1996 לי אור קרן 611כ2009 נון תכ לעבוד ותאורה חשמל ותכנון יעוץ

הנדסה מחלקה שומרון שבי
3161

׳׳שוב
חודשי תעריף - 07/11/18 07/11/17 7020.00 6000.00 בע"ו השקעות )י.מ.( יחיאור 61070218 בעוץ . תעשיה לאזורי ייעוץ שירותי מתן

לשכה מחלקה 0
3338

׳׳שוב
- 19/03/18 19/11/17 775896.03 663159.00 בע"מ מגלקום 61130095  ביצוע מע של ותחזוקה התקנה אספקה,

ןבטחו מחלקה זהב עלי
3205

׳׳שוב
16152570 סעיף - 19/11/20 19/11/17 32034.00 27379.49 בע'מ מערכות אי.פי.אר 61010067  רכש ועדת אוכלוסין ניהול

מחשוב מחלקה 0
3233

׳׳שוב
18465817 סעיף - 31/08/18 19/11/17 105019.00 89759.83ש - בע'מ מורה אלון מטיילי 61138611  החעות פ אלאור תעסוקתי למרכז הסעה

רווחה מחלקה תיקוה שערי
3250

׳׳שוב
- 31/12/18 19/11/17 105300.00 90000.00 אדריכלים - אייל ויזנפלד 61060213  תכנון ע בישוב כיתתי דו ילדים גן תכנון

הנדסה מחלקה זהב עלי
3328

׳׳שוב
*** זכות ***המחאת - 28/09/18 28/11/17 3130172.02 2675360.70 בע"מ עדיאלי 61160323 יע ביצ יבי כיתות 3 יום מעון ופיתוח בניה

הנדסה מחלקה נטפים קרית
3211

׳׳שוב
- 28/11/18 28/11/17 117000.00 עד0000ו00 שיתופית גלעד-אגודה חוות 42908000  0 ביטחו מרכיבי במימון השתתפות

בטחין מחלקה צהרי
3272

׳׳שוב
- 31/12/17 12/12/17 36664.40 31337.09 בע"מ עוז דשא 61041924  ע ו ביצ ד והתקנת אספקה תשתית ביצוע

0 מחלקה עתלס
3350

׳׳שוב
1628 תב"ר - 20/12/17 13/12/17 144840.15 123795.00 בע"מ ראשון סככות 61150404  ביצוע יקיר בישוב ספר בבית הצללה

ךנוחי מחלקה ריקי
3269

׳׳שוב
1הפרוייקטת מערך 3.5% - שכ"ט - 14/12/18 14/12/17 0.00 0.00 בע"מ הנדסה נחשון ש.ל.  61212597 ח ו ופיק ניהוב ב יום ילדים גן בניית ופיקוח ניהול

הנדסה מחלקה זהב ליע
3257

׳׳שוב
- 14/06/18 14/12/17 26325.00 22500ע.0 ותנועה כבישים תכנון מגל 61131049  תכנון5/5 כביש ציבורית תחבורה מסוף

הנדסה מחלקה פדואל
3316

׳׳שוב
הפרוייקט מערך 3.5% שכ"ט - 14/12/18 14/12/17 0.00 0.00 בע"מ הנדסה נחשון ש.ל.  61212597 ופיקוח ניהול ביש ספר בית בניית ופיקוח ניהול

הנדסה מחלקה תפוח כפר
3344

׳׳שוב
שלווה 1ד7l8811750 אור תכנית - 31/08/18 14/12/17 63648.00 54400.00 גאולה בשלי9בוגוש 61022758  י כלל ש חדר אור לתכנית ישסיח0ה1ח

חינוך מחלקה 0
3398

׳׳שוב
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פרט׳ם עבודה התחלת צו מעמ כולל סכום מעמ לפנ׳ כום0 פק0 שם פק0 החוזה וג0 נושא חוזה '0מ
- 19/12/18 19/12/17 84240.00 72000.00 בע"ו השקעות )י.מ.( יחיאור 61070218 יעוץ 1 תב"ע תכנון בנושא מקצועי יעוץ

שכהל מחלקה
3366

׳׳שוב
- 21/12/18 21/12/17 52650.00 450מ0.00 אזרחית הנדסה מישל אלבז 61013901  תכנון לאוטובוס חניה כולל כביש תכנון

הנדסה מחלקה ברכה הר
3119

׳׳שוב
הפרוייקט מסך % 3.5 - 21/12/18 21/12/17 0.00 0.00 בע"מ הנדסה ריטם מ.ג.  61130065 ופיקוח ניהול עלי בישוב אולפנה ופיקוח ניהול

הנדסה מחלקה זהב עלי
3334

׳׳שוב
ה.ת לאשר יש - 16161570 סעיף - 28/12/20 28/12/17 35100.00 30000.00 בעימ טק חילן  61081922 ושרו שה י רכ עובד נוכחות אפליקציית הטמעת

אנוש בימשא מחלקה 0
3174

׳׳שוב
- 02/02/18 02/01/18 51086.00 43663.25 ופית עפר תשתיות חסן וליד 6106143!  ביצוע פר במסגרת גידור עבודות ביצוע

הנדסה מחלקה ריקי
3427

׳׳שוב
מת לק"מ ש"ח 1.5 + לשעה 220 - 31/10/18 17/01/18 0.00 0.00 עידו גרנות 61039399  יעוץ במ ארגוני ויעול יעוץ שירותי מתן

לשכה מחלקה 0
3315

׳׳שוב
לחודשים שוריין 16140552 סעיף - 31/12/18 17/01/18 155000.00 132478.63 בע"ו לחינוך מעוף דרך אבן 61010168  עיץ י יוזמות קידום בתחום שירותים מתן

לשכה מחלקה 0
3331

׳׳שוב
הפרוייקט מעלות 3.5% - 18/01/19 18/01/18 0.00 0.00 בע"מ הנדסה נריה ב.ע.  61019861 וסיקוח ול ניה 1ו כיתתי דו ילדים גן ופיתוח בניה

הנדסה מחלקה רבבה
3302

׳׳שוב
- 18/02/18 18/01/18 30420.00 26009.00ויוע אדריכלים פורמה ס.מ. 61150274  ון תכנ > בית נגישות התאמת ויעוץ תכנון

הנדסה מחלקה מורה אלון
3347

׳׳שוב
- 18/01/19 18/01/18 181350.00 155000.00 אדריכלים - אייל ויזנפלד 61060213 ותחנון ת! כפר בישוב גנים אשכול תכנון

הנדסה מחלקה תפוח כפר
3393

׳׳שוב
17270781 סעיף - 18/02/18 18/01/18 104247.00 89100.00 יהושפט יחיאל 61101815  ביצוע ברקן בישוב ביטחון שביל ביצוע

ןבטחו מחלקה קןבר
3449

׳׳שוב
18122754 סעיף - 25/01/19 25/01/18 152072.00 129976.07 ואליה גינון - אליה זייטמן 61070311  ביצוע ילדים בגני גינון עבודות ביצוע

נוךיח מחלקה 0
3371

׳׳שוב
17123750 סעיף - 25/01/19 25/01/18 0.00 0.00 בעימ כביר הר 61150608  אחזקה מעבר בתחנת טרקטור עבודת

שפע מחלקה 0
3385

׳׳שוב
- 25/02/18 25/01/18 84240.00 72000ע.0 ותנועה כבישים תכנון מגל 61131049  ותכנון בישוב ותנועה כבישים פיזי תכנון

הנדסה מחלקה ריחן
3392

׳׳שוב
- 01/08/18 25/01/18 1775964.53 1517918.40 m - חלייפ u 61052301  ביצוע דו יח69י גן ופיתוח בניה עבודות

הנדסה מחלקה קןבר
3403

׳׳שוב
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פרט׳ם עבודה התחלת צו מעמ כולל כום0 מעמ לפנ׳ כום0 פק0 שם פק0 החוזה וג0 נושא חוזה '0מ
18471813 סעיף - 25/01/19 25/01/18 16848.00 14400.00 נטע צבאח 61180182  טיפול בסיכון בנערה רגשי טיפול

רווחה מחלקה 0
3426

׳׳שוב
- 25/01/19 25/01/18 0.00 0.00 בע"מ גנבר א.א. 61010004 ופיקוח ניהול מורה אלון גנ"י 2 ופיקוח ניהול

ה0הנד מחלקה מורה אלון
3429

׳׳שוב
מהפרוייקט 3.4% - 25/01/19 25/01/18 0.00 0.00 בע"מ גנבר א.א.  61010004 ופיקוח ניהול באיתמר גנ"י 3 ופיקוח ניהול

ה0הנד מחלקה איתמר
3431

׳׳שוב
לשנה. 955018362750 סעיף - 12/02/20 12/02/18 19100.00 16324ב.9מח' אר.בי.אס - דב רונן בר 61022637  כלילי בי - למרל"ד ממוחשבות מערכות

ןבטחו מחלקה 0
3195

׳׳שוב
תחבורת השלכות בדיקת - בה"ת - 15/02/20 15/02/18 30654.00 26200.00 בע" מהנדסים ליבוביץ פטר 61172614  תב״ע תכנון עינב בה"ת הכנת

ה0הנד מחלקה עינב
3406

׳׳שוב
17660810 סעיף - 15/02/20 15/02/18 50544.00 43200.00 שיח סוד - דניאל צויבל 61181022  אחזקה ההר גב מנהלת גינון אחזקת

ה0הנד מחלקה
3443

׳׳שוב
16211750 סעיף - 19/02/20 19/02/18 51948.00 44400.00 בע" תפעול שירותי קלריטי  61191717 חשבונא יעוץ פנסיוני ותפעול סליקה

זברותיג מחלקה
3446

׳׳שוב
!!30שוטף+ תשלום חוזה ***לפי - 04/10/18 20/02/18 2963060.10 2532530.00 אחזקותבע"מ אורמש 61016894 ביצוע סולאריים מתקנים והקמת תכנון

ה0הנד מחלקה
3423

׳׳שוב
16151451 סעיף - 22/02/19 22/02/18 149115.33 l27440.00מערכוו yby - יעקב יוסף בן 61192481 תקשור! תשתיות ואחזקת התקנה

מחשוב מחלקה 0
3175

׳׳שוב
- 27/04/19 27/02/18 160000.00 136752.14ישרא אלמלח - חי-שיפוצים 61ת81090  ביצוע לימוד בכיתות אקוסטית הנגשה

ה0הנד מחלקה 0
3362

׳׳שוב
היש ע"ח 80% - 17340750 סעיף - 07/03/19 07/03/18 41184.00 35200.00 ותנועה כבישים תכנון מגל 61131049  תכנון לישו בכניסה כיכר והקמת תכנון

ה0הנד מחלקה שומרון שבי
3428

׳׳שוב
18812759 סעיף - 07/10/18 07/03/18 8400.00 7179.49 חינו פסיכולוגית שרי- שעל  61213340 דנא0ו חוגים עובדים ל הדרכה - הורים הדרכת

רווחה מחלקה 0
3444

׳׳שוב
- 11/09/18 11/03/18 558836.46 477638.00 פתוח - חלייפ 61052301  ביצוע ברכה הר בישוב כנסת בית בניית

ה0הנד מחלקה ברכה הר
3396

׳׳שוב
18174750 סעיף - 13/03/19 13/03/18 48400.00 41367.52 תמר בזק 61020122 יפול ט התפתחו למכון באומנות מטפלת

הילד להתפתחות מכון מחלקה 0
3399

׳׳שוב
- 13/03/19 13/03/18 0.00 0.00 בעיים גנבר א.א.  61010004 ופיקוח ניהול נ בישוב ילדים גני 2 ופיקוח ניהול

ה0הנד מחלקה תיעל0
3430

׳׳שוב
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פרט׳ם עבודה התחלת צו מעמ כולל כום0 מעמ לפנ׳ כום0 פק0 שם פק0 החוזה וג0 נושא חוזה '0מ
18466813 סעיף - 13/03/19 13/03/18 61327.00 52416.24ש - בעימ מורה אלון מטיילי 61118י11  הסעות מסלעי שיקומי יום למעון הסעות

רווחה מחלקה תיעלס
3447

׳׳שוב
מנקדי. אלי ע"י הוזמן - 25/05/18 25/03/18 29952.00 25600.00 אבנר ערוסי 61162186  צוע’ב בי ממונה - ביטוחים משרד שיפוץ

זברותיג מחלקה קןבר
3420

׳׳שוב
מהחינוך לילדים אתגרית פעילות - 01/08/18 09/04/18 24050.00 20555.56 אתגרים 61017105  ביצוע ה חן ספר בבית אתגרים פרוייקט

חינוך מחלקה שומרון שבי
3345

׳׳שוב
- 01/02/19 15/04/18 35100.00 30000.00 בע"נ פתרונות קומפיוגרפיק 61191714  י תקנו מ מרכז וליווי ראשוני רעיוני תכנון

תיירות מחלקה פדואל
3299

׳׳שוב
;5816 ת. סעיף ילדים 3 - 15*240 - 17/04/19 17/04/18 86400.00 73846.15 הילד להגנת האגודה אל"י 61013649  רכש ועדת מיני פגיעות נפגעי בילדים טיפול

רווחה מחלקה 0
3198

׳׳שוב
- 17/07/18 17/04/18 77485.00 66226.50 ישראל טנא 61090488 ביצוע , ספר בתי 3 ב- אקוסטית הנגשה

הנדסה מחלקה
3414

׳׳שוב
מנה אישור מכוח18445750 סעיף - 31/10/18 02/05/18 7500.00 6410.26 דר עוז  6ll6060ח וסדנא חוגיכ יוגה שואה לניצולי מועדון מופ"ת

רווחה מחלקה אפריים עץ
3387

׳׳שוב
18466813 סעיף - 31/08/18 02/05/18 113219.00 96768.38 שוטף - חל"פ !1052303 הסעות אפרינ עץ שיקומי יום מעון הסעה

ההסעות רשות מחלקה אפריים עץ
3439

׳׳שוב
חודשי 18 - הלל יוסי.פ/ לבקשת - 31/12/19 01/06/18 300000.00 256410.26 שומרון שבי מקומי ועד 4140מר00 פעול שישוף תזרימי סיוע לשם הלוואה הסכם

גיזברות מחלקה שומרון שבי
3095

׳׳שוב
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