
 
 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

   074-7681707 :טל' 9136002ירושלים  36148ת.ד.  ,7וב בנק ישראל רח
 www.energy.gov.ilתובתנו באינטרנט: כ  yasmins@energy.gov.il  דוא"ל:

 

 

  
 

 ממונה על העמדת מידע לציבור
 

 טבת תש"פב"ג כ
 2020ינואר ב 20

 
 2019_622דוב_                                                                                                                      

 
 לכבוד

 
 
 

 
 שלום רב, 

 
 

 בקשתכם לקבלת מידע בנושא תוצאות מכרזים : הנדון
 
 
 
 

 .19.12.2019מיום  פנייתכםקיבלתי את 

 

 הטבלה עם הנתונים שביקשתם בפנייתכם. להלן 

 
 

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

 ממונה על העמדת מידע לציבור
 
 
 
 
 
 

https://foi.gov.il/he/search
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ערך ההצעה  שם החברה הזוכה נושא המכרז מספר מכרז 

 הזוכה

ביצוע סקר גיאולוגי לבחינת  50/2019  .1

איכות וכמות חומר הגלם 

 באתר מודיעים

 435,000 ד"ר עזי זלצמן בועז זלצמן

 בתוספת מע"מ

שירותים בתחום ניהול  61/2019  .2

פנים ו/או וביקורת 

חקירתית באגף ביקורת 

 פנים

  טרם הסתיים ההליך המכרזי

שירותי אבטחה פיזית  2/2019  .3

 וחמושה

עבודה לפי  מודיעין אזרחי

 ₪ 90.22שעה, 

לשעה בתוספת 

 מע"מ.

קול קורא למימון מחקרים  45/2019  .4

בתחום האנרגיה ומדעי 

 האדמה והים 

באתר  מפורסמתהרשימה 

 –המשרד בקישור המצורף 

 פרויקטי מימון מו"פ

 

 

קבלת הצעות לפרויקטים  31/2019  .5

של התייעלות באנרגיה 

ביישובי הדרום במסגרת 

  2025החלטת ממשלה 

 גובה מענק בתוספת מע"מ: 

  ₪ 598,291 – עיריית אשדוד .1

  ₪ 276,618 – בירה בינלאומיתמבשלת  .2

  ₪ 410,256 – קניון סימול אשדוד .3

  ₪ 99,500 – קרגל בע"מ .4

 – חברה מרכזית ליצור משקאות קלים .5

113,507 ₪  

  ₪ 598,291 – מועצה מקומית ירוחם .6

  ₪ 293,761 – קיבוץ שובל .7

  ₪ 536,090 – מועצה אזורית תמר תאורה .8

  ₪ 159,250 – ישרוטל ים המלח .9

  ₪ 150,000 – ים המלחישרוטל גנים  .10

 . ₪ 48,812 –יינות ביתן )אשקלון צפוני(  .11

ע.ר. צים שיווק ישיר בע"מ )נתיבות יינות  .12

 . ₪ 66,819 –( 43ביתן מס' 

( 6יינות ביתן )אשדוד צפוני יינות ביתן מס'  .13

– 48,812 ₪  

 

https://studiesandcontracts.energydmz.org/CSOSupportedProjects/#/
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ערך ההצעה  שם החברה הזוכה נושא המכרז מספר מכרז 

 הזוכה

ביצוע סקר גיאולוגי לבחינת  87/2019  .6

איכות וכמות חומר הגלם 

 באתר עירון

 ₪ 365,625 גיאופרוספקט

 בתוספת מע"מ 

בדיקת היתכנות ותכנון  69/2019  .7

ראשוני להקמה והפעלה של 

 מתקני אגירה וניהול

 פטור ממע"מ. ₪ 200,000 –עיריית אילת  .1

 בתוספת מע"מ.  ₪ 200,000 – יוחנן רוטנר .2

 בתוספת מע"מ. ₪ 93,600 – אדן טכנולוגיה .3

4. FSIGHT  - 200,000 ₪  .בתוספת מע"מ 

בתוספת  ₪ 180,000 –קיבוץ עין צורים  .5

 מע"מ. 

 

ייעוץ בנושא היערכות  20/2019  .8

לחירום סייבר ורציפות 

 תפקודית למערך החירום

מכרז מסגרת ללא תקציב קבוע מראש. יתבצע 

 תיחור בין הזוכים באותו סל לשירות הנדרש. 

 חברת בן ישי, חברת עטיה שיא.  – 1סל 

סייבר, חברת  חברת אייסיטיביט – 2סל 

 אקספריס סייבר.

 חברת אסיפה, חברת מורת'ן סקיוריטי. – 3סל 

 


