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  העמדת מידע לציבורממונה על 

 
 טבת תשע"טב' ט
 2018דצמבר ב 17

 
 2018_415דוב_                                                                                                                      

 
 

 לכבוד
 גב' 

 
 באמצעות מייל שכתובתו: 

 
  

 שלום רב, 
 
 
 
 

 בקשתך לקבלת מידע בנושא תוצאות מכרזים : הנדון
 6.12.2018, מכתבי מיום 8.11.2018 פנייתך מיוםסימוכין: 

 
 

 

 . 8.11.2018קיבלתי את מכתבך מיום 

 

 מצורפת הטבלה עם הנתונים שביקשתם בפנייתכם. 

 
 

התקשרויות המשרד, הכוללות התקשרויות עם חברות שזכו במכרזים, מתפרסמות מידי רבעון באתר חופש 

 תחת הנושא "מאגר תשובות".  https://foi.gov.il/he/searchהמידע בקישור 

 

 
 

 

 
 

 בברכה,

 
 יסמין סיאני

 העמדת מידע לציבורממונה על 
 
 
 

 

 

https://foi.gov.il/he/search
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 ערך ההצעה הזוכה /תהזוכה /ותהחברה נושא המכרז מס מכרז 

שירותי יעוץ משפטי עבור רשות הגז  39/2017 1
 הטבעי.

משרד  הרונסוןאיתי א
 עריכת דין

726,495 ₪ 
 בתוספת מע"מ

הקמה ותפעול מעבדת סייבר לאומית  106/2017 2
לבדיקות מחקר וחדשנות ממוקדת 

 מערכות בקרה תעשייתיות

PWC  הוכרזה כזוכה
במכרז, אך לאור עתירה 
שהוגשה ע"י מתמודדת 

אחרת במכרז, טרם 
נחתם חוזה התקשרות 
ולא ייחתם עד להחלטת 

 בית המשפט.

 

קבלת שירותי ייעוץ בנושא אבטחת מידע  52/2018 3
 והגנה בסייבר.

  כל ההצעות נפסלו

4 37/2018 consulting on oil and gas policy 
and regulation in israel 

IHSM 2,000,000 ₪ 
 בתוספת מע"מ

מתן שירותי טיסות מסוקים לסיור ופיקוח  5/2018 5
 על פעילות בעלי זכויות נפט בים.

 ₪ 400,000 שפירית שירותי תעופה
 בתוספת מע"מ

מתן שירותי ייעוץ מגוונים לאגף שימור  3/2018 6
 אנרגיה.

 –אקוטריידרס בע"מ 
  .תחום טכנולוגיות

 –אקוטריידרס בע"מ 
  .תחום משאבות חום
 –אקוטריידרס בע"מ 
 .תחום סקרי אנרגיה
 –אקוטריידרס בע"מ 

  .תחום תקינה
 .פיתוח סביבה וקיימות

 תחום תקינה –בע"מ 
 .פיתוח סביבה וקיימות

תחום כלי  –בע"מ 
 .מדידה

 –אקוטריידרס בע"מ 
  .תחום כלי מדידה

פיתוח סביבה וקיימות 
תחום דירוג  –בע"מ 

 .אנרגטי במבנים
פיתוח סביבה וקיימות 

תחום חינוך  –בע"מ 
 מדעי.

פיתוח סביבה וקיימות 
הכשרה תחום  –בע"מ 

 .של ממוני אנרגיה

341,689 ₪ 
 בתוספת מע"מ 

ביצוע עבודות ביקורת ומתן שירותי ייעוץ  18/2018 7
 חשבונאי ופיננסי באוצרות טבע.

בן דוד, שלוי קופ ושות' 
 חשבוןרואי 

300,000 ₪ 
 בתוספת מע"מ

פרויקטים בהתיעלות אנרגטית לצרכני  30/2018 8
 אנרגיה בישובי הדרום.

 בע"מ 2017מסוף  .1
סטרים  ודהס .2

 תעשיות בע"מ
פיברו בריאות בע"ח  .3

 בע"מ
חברה מרכזית  .4

ליצור משקאות 
 קלים בע"מ

 בני שמעון .5
קבוצת עזריאלי  .6

 בע"מ

בהיקף כולל של 
1,512,528 ₪ 

 בתוספת מע"מ

מתן שירותי ניהול משימות אבטחה  45/2018 9
 פיזית וחמושה.

חברת שמירה וביטחון 
 קבוצת השומרים בע"מ

500,000 ₪  

לא ניתן לפרסום   בתי זיקוק לנפט בע"מ אוקטן. 95רכישת בנזין  83/2018 10
בשל חשש לפגיעה 

 בביטחון המדינה

תכנון ברמה מפורטת של אתר כרייה  36/2018 11
 גבעת לחם.וחציבה 

  המכרז טרם הסתיים 
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מתן שירותי ביצוע לסקר גיאולוגי לבחינת  82/2018 12
איכות וכמות חומר הגלם באתר גבעת 

 לחם, נחל עקב ותעשייה צבאים.

  ₪ 646,154 א. הנדסה בע"מתגר א

הגשת הצעות להשקעת משרד האנרגיה  72/2018 13
בפרוייקטי חלוץ והדגמה בנושאי אנרגיה, 

דלקים, מים ואנרגיה, התייעלות תחליפי 
 אנרגטית, כריה וחציבה.

תחום תחליפי נפט 
  –לתחבורה 

 מנולינקס סיסטמס.
 אוטו חן בע"מ. 

 ד"ר טן. 
 מנפרד טכנולוגיות בע"מ. 

 קרסו מוטורס. 
 טור אנג'ין ישראל. 

 
 –תחום כללי 

 אבי אנרגי בע"מ.
 אקו וייב פאוור. 

פי די פי טכנולוגיות 
 בע"מ. 

 ליאב הראל. 

הסכום בבדיקה בשל 
 הקיצוץ התקציבי.

כלכלי עבור אגף -שירותי יעוץ כלכלי וטכנו 44/2018 14
 כלכלה בתחום משק האנרגיה.

 ₪ 400,000 א.חפץ יעוץ כלכלי בע"מ
 בתוספת מע"מ.


